ANNEXURE – VI
CHAPTER 2, PARA 2.9.1
NOTICE OF PUBLICATIONS OF LIST OF POLLING STATIONS

लोक ितिनधी व अिधिनयम 1951 चे कलम 25 मधील तरतूदीस अनुस न मी, मिनषा कुं भार, िनवडणूक िनणय अिधकारी, 205 चचवड िवधानसभा मतदारसंघाक रता
िनवडणूक आयोगाने मा यता दलेले मतदान क , मतदान क ाम ये समािव होणा-या भागाचा तपशील व मतदार सं येची यादी

दनांक :

िनवडणूक िनणय अिधकारी
205 चचवड िवधानसभा मतदारसंघ

/10/2019

33 मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे अंतगत 205 चं चवड वधानसभा मतदारसंघाची मतदान क ाची याद
मतदान क

मतदान क ाचे

मांक

ठकाण

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)गायकवाड व ती मामुड गांव, 2)राऊत व ती मामुड गांव,
3)जोगळे कर व ती मामुड गांव, 4)राऊत वीट भ ी व पो ी
मामुड गांव, 5)साई नगर िशताळानगर ते गुलबानी चाळ,
१

मामुड

सट जॉज इं ि लश िमडीयम कू ल, थॉमस नगर, मामुड ,
दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. १

6)वृंदावन सोसायटी िशताळानगर ते गुलबानी चाळ, 7)िच कथी
व म ासी व ती मामुड गांव, 8)दरे कर पारखे राऊत वीटभ ी
मामुड गांव, 9)बरलोटा नगर

ाथिमक शाळा कॅ टो बोड दे

रोड ते बरलोटा नगर, 10)भाग

. 1 मामुड गाव िच कथी व

म ासी व ती, 11)भाग

सव मतदारांसाठी

. 1 मामुड गाव िच कथी व म ासी

व ती,
1)िशताळानगर िशताळानगर ते गुलबानी चाळ, 2)आझाद नगर
२

मामुड

सट जॉज इं ि लश िमडीयम कू ल, थॉमस नगर, मामुड ,

िशताळानगर ते गुलबानी चाळ, 3)बािलका म शेजारील चाळ
दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. २ िशताळानगर ते गुलबानी चाळ, 4)नीऴकं ठ सोसायटी

सव मतदारांसाठी

िशताळानगर ते गुलबानी चाळ,
1)संिगता अपाटमट िवकास नगर िवशाल गाडन, 2)गणपती
िवसडम इं ि लश मेिडयम हाय कू ल, दि ण उ र इमारत,
३

िवकासनगर ( कवळे ) पूवािभमुखी इमारत, दि णेकडू न खोली नं. २,
िवकासनगर कवळे

मं दर ल भे चे दु कान िवकास नगर िवशाल गाडन, 3)पडसे
कॉलनी िवकास नगर िवशाल गाडन, 4) ी कॉलनी िवकास नगर
िवशाल गाडन, 5)िवशाल गाडन िवकास नगर िवशाल गाडन,
6)कोतवाल नगर

सव मतदारांसाठी

कवळे , 7)NULL, 8)NULL, 9)NULL,

10)ि मुत सोसायटी िशताळानगर ते गुलबानी चाळ,

४

५

मामुड

सट जॉज इं ि लश िमडीयम कू ल, थॉमस नगर, मामुड ,
दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ३

1)आदश नगर मामुड

गांव, 2)साई नगर िशताळानगर ते

गुलबानी चाळ, 3) ट.सी. कॉलनी िवकास नगर िवशाल गाडन,

िवसडम इं ि लश मेिडयम हाय कू ल, दि ण उ र इमारत, 1)िवकास नगर िवकास नगर िवशाल गाडन, 2)मराठी शाळे
िवकासनगर ( कवळे ) पूवािभमुखी इमारत, दि णेकडू न खोली नं. ३,
समोर िवकास नगर िवशाल गाडन, 3)NULL, 4)मराठी शाळा
िवकासनगर कवळे

सव मतदारांसाठी

4)छ पती िशवाजी र ता िवकास नगर िवशाल गाडन,

सव मतदारांसाठी

िवकास नगर बरलोटा चाळ,
1)िवशाल गाडन िवकास नगर िवशाल गाडन, 2)टे को कॉलनी
िवकास नगर िवशाल गाडन, 3)खांडेकर चाळ िवकास नगर

िवसडम इं ि लश मेिडयम हाय कू ल, दि ण उ र इमारत, िवशाल गाडन, 4)नेटके व ती िवकास नगर िवशाल गाडन,
६

िवकासनगर ( कवळे ) पूवािभमुखी इमारत, दि णेकडू न खोली नं. ४,
िवकासनगर कवळे

5)करी मा बेकरी /िवसडम शाळा िवकास नगर िवशाल गाडन,

सव मतदारांसाठी

6)िवकास नगर बरलोटा चाळ, 7)क र मा बेकरी िवकास नगर
बरलोटा चाळ, 8) गती बी िवकास नगर बरलोटा चाळ, 9) ी
कॉलनी िवकास नगर बरलोटा चाळ,
1)मराठी शाळा िवकास नगरबरलोटा चाळ, 2)खांडेकर चौक

िवसडम इं ि लश मेिडयम हाय कू ल, दि ण उ र इमारत,
७

िवकासनगर ( कवळे ) पूवािभमुखी इमारत, तळ मजला दि णेकडू न खोली नं.
५, िवकासनगर कवळे

िवकास नगर बरलोटा चाळ, 3) ट.सी. कॉलनी िवकास नगर
बरलोटा चाळ, 4)पतपेढी िवकास नगर बरलोटा चाळ, 5) गती
कॉलनी िवकास नगर बरलोटा चाळ, 6)िवकास नगर बरलोटा

सव मतदारांसाठी

चाळ, 7)िवकास नगर भारतर सोसायटी, 8)िवकास नगर दांगट
व ती, 9)दांगट व ती कवळे भारतर सोसायटी,

८

९

िवसडम इं ि लश मेिडयम हाय कू ल, दि ण उ र इमारत, 1)दांगटव व ती कवळे भारत र
सोसायटी, 2)भारत र
िवकासनगर ( कवळे ) पूवािभमुखी इमारत, तळ मजला दि णेकडू न खोली नं.
सोसायटी कवळे भारत र सोसायटी, 3), 4)NULL, 5)आदश
६, िवकासनगर कवळे

नगर कवळे हसुडगे व ती,

िवझडम इं ि लश िमिडयम कु ल दि ण उ र

1)भारत र

िवकासनगर ( कवळे ) पि मािभमुखी इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली
नं.२ िवकासनगर कवळे .

सोसायटी कवळे भारत र

कॉलनी कवळे भारत र

सव मतदारांसाठी

सोसायटी, 2)पडसे

सोसायटी, 3), 4)िभमाशंकर व ती

कवळे हसुडगे व ती, 5)तरस व ती कवळे हसुडगे व ती,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

मतदानाचे े

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)निवन हायवे कवळे भारत र
कवळे भारत र
िवझडम इं ि लश िमिडयम कु ल दि ण उ र
१०

आहे कवा फ

िवकासनगर ( कवळे ) पि मािभमुखी इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली
दि णेकडु न खोली नं.३ िवकासनगर कवळे .

र

सोसायटी, 2)मराठी शाळा

सोसायटी, 3)डॉ.कु लकण भाग कवळे भारत

सोसायटी, 4)आवटे फ़ॅ ि के शन कवळे भारत र

5) वागत हॉल कवळे भारत र
कवळे भारत र

सोसायटी,

सोसायटी, 6)िव ल मं दर

सव मतदारांसाठी

सोसायटी, 7)माळवाले व ती कवळे हसुडगे

व ती, 8) ी नगर व ती कवळे हसुडगे व ती, 9)आदश नगर /
िवकास नगर / कवळे , 10)द नगर व ती कवळे हसुडगे व ती,

िवझडम इं ि लश िमिडयम कु ल दि ण उ र
११

िवकासनगर ( कवळे ) पि मािभमुखी इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली
दि णेकडु न खोली नं.४ िवकासनगर कवळे .

१२

िवझडम इं ि लश िमिडयम कु ल दि ण उ र
िवकासनगर ( कवळे ) पि मािभमुखी इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली
दि णेकडु न खोली नं.५ िवकासनगर कवळे .
िवझडम इं ि लश िमिडयम कु ल दि ण उ र

१३

िवकासनगर ( कवळे ) पि मािभमुखी इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली
दि णेकडु न खोली नं. ६ िवकासनगर कवळे .

1)माळवाले व ती

कवळे हसुडगे व ती, 2) हसुडगे व ती

कवळे हसुडगे व ती, 3)िभमाशंकर व ती कवळे हसुडगे व ती,
4)तरस

व ती

कवळे हसुडगे

व ती,

5)जुनवणे

व ती

सव मतदारांसाठी

कवळे हसुडगे व ती, 6) ी नगर व ती कवळे हसुडगे व ती,
1) ी नगर व ती

कवळे हसुडगे व ती, 2)आदश

नगर

कवळे हसुडगे व ती, 3)NULL,
1)माळवाले व ती

कवळे हसुडगे व ती, 2)जुनवणे व ती

कवळे हसुडगे व ती, 3) ी नगर व ती कवळे हसुडगे व ती,
4)द

नगर

सव मतदारांसाठी

कवळे हसुडगे

व ती,

5) ी

नगर

व ती

सव मतदारांसाठी

कवळे हसुडगे व ती, 6)आदश नगर कवळे हसुडगे व ती,
1)द

नगर

कवळे हसुडगे व ती, 2)एम.बी.कॅ प झोपडप ी

एम.बी.कॅ प गोपी सायकल माट, 3)गोपी सायकल माट
िवझडम इं ि लश िमिडयम कु ल दि ण उ र
१४

िवकासनगर ( कवळे ) पि मािभमुखी इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली
दि णेकडु न खोली नं.७ िवकासनगर कवळे .

एम.बी.कॅ प गोपी सायकल माट, 4)कॅ .िभमराव तरस बंगला
एम.बी.कॅ प गोपी सायकल माट, 5)म जीद जवळ एम.बी.कॅ प

सव मतदारांसाठी

गोपी सायकल माट, 6)एम.बी.कॅ प िवकास नगर, 7)बापदेव
नगर एम.बी.कॅ प िवकास नगर, 8)म जीद जवळ एम.बी.कॅ प
िवकास नगर, 9)NULL,

िव ा भवन कू ल, पडसे कॉलनी, िवकासनगर, पूवपि म
१५

िवकासनगर ( कवळे ) इमारत, उ रािभमुखी, तळमजला पूवकडू न खोली मांक
१

1)नेटके व ती नेटके कॉलनी साटम िनवास, 2)साटम िनवास
नेटके कॉलनी साटम िनवास, 3)खांडेकर चाळ नेटके कॉलनी
साटम िनवास, 4)वाळुं ज चाळ नेटके कॉलनी साटम िनवास,

सव मतदारांसाठी

5)दराडे चाळ नेटके कॉलनी साटम िनवास,
1)दराडे चाळ नेटके कॉलनी साटम िनवास, 2)तांबोळी िबि डग
नेटके कॉलनी साटम िनवास, 3)मराठी शाळा नेटके कॉलनी
साटम िनवास, 4) गती कॉलनी नेटके कॉलनी साटम िनवास,

िव ा भवन कू ल, पडसे कॉलनी, िवकासनगर, पूवपि म 5)सितश अपाटमट नेटके कॉलनी साटम िनवास, 6) शदे चाळ
१६

िवकासनगर ( कवळे ) इमारत, उ रािभमुखी, तळमजला पूवकडू न खोली मांक दगा नेटके कॉलनी साटम िनवास, 7)साई कॉलनी नेटके कॉलनी
२

सव मतदारांसाठी

साटम िनवास, 8)गावडे चाळ नेटके कॉलनी साटम िनवास,
9)पारशी बंगला नेटके कॉलनी साटम िनवास, 10)बाजार नेटके
कॉलनी साटम िनवास, 11)एम.बी.कॅ प एम.बी.कॅ पिवकास
नगर,

िव ा भवन कू ल, पडसे कॉलनी, िवकासनगर, दि ण
१७

मांक २
िव ा भवन कू ल, पडसे कॉलनी, िवकासनगर, दि ण
१८

एम.बी.कॅ पिवकास

नगर,

2)िवकास

नगर

कवळे गाव

म. न. पा. ाथिमक शाळा . ९६ कवळे , उ र दि ण
इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ४

सव मतदारांसाठी

ऑ फस कवळे गावठाण, 4)िवकास नगर कवळे ,
1)बापदेव नगर एम.बी.कॅ प िवकास नगर, 2)म ीद जवळ

िवकासनगर ( कवळे ) उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला दि णेकडू न खोली एम.बी.कॅ प िवकास नगर, 3)िभमाशंकर वसाहत एम.बी.कॅ प
मांक ३

१९

1)एम.बी.कॅ प

िवकासनगर ( कवळे ) उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला दि णेकडू न खोली एम.बी.कॅ पिवकास नगर, 3) ामपंचायत ऑ फस /म.न.पा.झोन

सव मतदारांसाठी

िवकास नगर, 4)कृ णकुं ज अपाटमट िवकास नगर,

1) कवळे गावठाण, 2)शाळे या मागे कोतवाल नगर तरस व ती,

सव मतदारांसाठी

1)शाळे या मागे कोतवाल नगर तरस व ती, 2)साळुं खे व ती
कोतवाल नगर तरस व ती, 3)कुं भार वाडा कोतवाल नगर तरस
२०

कवळे गाव

म. न. पा. ाथिमक शाळा . ९६ कवळे , उ र दि ण
इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ५

व ती, 4)शाळे या प ीमेला कोतवाल नगर तरस व ती,
5)लोखंडे व ती कोतवाल नगर तरस व ती, 6)बापदेव चौक
व ती, 8)बौ द व

ी कोतवाल नगर तरस व ती, 9)कोतवाल

नगर तरस व ती, 10)का ळे व

२१

कवळे गाव

म. न. पा. ाथिमक शाळा . ९६ कवळे , उ र दि ण
इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ६

सव मतदारांसाठी

कोतवाल नगर तरस व ती, 7)िमलाप नगर कोतवाल नगर तरस
ी कोतवाल नगर तरस व ती,

1)कोतवाल नगर, कोतवाल नगर तरस व ती, 2)िस दाथ नगर
कोतवाल नगर तरस व ती, 3) कवळे गावठाण कोतवाल नगर
तरस व ती, 4)उ म नगर कोतवाल नगर तरस व ती,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

2
रावेत गाव

3
९७, रावेत गांव, पूव पि म उ रािभमुखी इमारत,
तळमजला, पि मेकडू न खोली नं. २
कै . बबनराव भ डवे ाथिमक शाळा, रावेत शाळा .

२२अ

रावेत गाव

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

कै . बबनराव भ डवे ाथिमक शाळा, रावेत शाळा .
२२

मतदानाचे े

९७, रावेत गांव, पूव पि म उ रािभमुखी इमारत,
तळमजला, पि मेकडू न खोली नं. १

4
1)रावेत गावठाण

5

ामपंचायत ऑफ स जवळ रावेत संपुण

गावठाण,
1)रावेत गावठाण

ामपंचायत ऑफ स जवळ रावेत संपुण

गावठाण,
1)तुपे (सोनट े ) व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

व ती

सह बु दे, 2)मळे कर व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती
एस.बी.पाटील पि लक कू ल (सी.बी.एस.ई) रावेत,
२३

रावेत गाव

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, पिहला मजला,
ब उ ेशीय हॉलमधील डावी बाजू म नंबर १

सह बु दे, 3)भ ताळ व ती (भ डवे) रावेत भ डवे तुपे सोनट े
व ती सह बु दे, 4)शेळके (साने) व ती रावेत भ डवे तुपे

सव मतदारांसाठी

सोनट े व ती सह बु दे, 5)NULL, 6)सोनट े व ती रावेत
भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे, 7)शेळके (साने) व ती
रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे, 8) कवळे (रावेत)
म के व ती ल मी नगर शदे व ती,
1)तुपे (सोनट े ) व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े

व ती

सह बु दे, 2)मळे कर व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती
एस.बी.पाटील पि लक कू ल (सी.बी.एस.ई) रावेत,
२३अ

रावेत गाव

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, पिहला मजला,
ब उ ेशीय हॉलमधील उजवी बाजू म नंबर २

सह बु दे, 3)भ ताळ व ती (भ डवे) रावेत भ डवे तुपे सोनट े
व ती सह बु दे, 4)शेळके (साने) व ती रावेत भ डवे तुपे

सव मतदारांसाठी

सोनट े व ती सह बु दे, 5)NULL, 6)सोनट े व ती रावेत
भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे, 7)शेळके (साने) व ती
रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे, 8) कवळे (रावेत)

एस.बी.पाटील पि लक कू ल (सी.बी.एस.ई) रावेत,
२४

रावेत गाव

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, दु सरा मजला,
दि णेकडू न म नंबर १२०
एस.बी.पाटील पि लक कू ल (सी.बी.एस.ई) रावेत,

२४अ

रावेत गाव

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, दु सरा मजला,
दि णेकडू न म नंबर १२३

एस.बी.पाटील पि लक कू ल (सी.बी.एस.ई) रावेत,
२५

रावेत गाव

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, दु सरा मजला,
दि णेकडू न म नंबर १२४

एस.बी.पाटील कॉलेज ऑफ साय स अँड कॉमस, रावेत,
२५अ

रावेत गाव

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, पिहला मजला, म
नंबर १२७

२६

२६अ

२७

रावेत गाव

रावेत गाव

रावेत गाव

म के व ती ल मी नगर शदे व ती,
1)शेळके (साने) व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े

व ती

सह बु दे, 2)साने व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती
सह बु दे, 3)म के व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर
शदे व ती,
1)शेळके (साने) व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े

सव मतदारांसाठी

व ती

सह बु दे, 2)साने व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती
सह बु दे, 3)म के व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर

सव मतदारासाठी

शदे व ती,
1)सहस बु दे मळा रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे,
2)काटे व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे, 3) शदे
व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे, 4)भ ताळ

सव मतदारांसाठी

व ती (भ डवे) रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे,
1)सहस बु दे मळा रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे,
2)काटे व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे, 3) शदे
व ती रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे, 4)भ ताळ

सव मतदारासाठी

व ती (भ डवे) रावेत भ डवे तुपे सोनट े व ती सह बु दे,

एस.बी.पाटील कॉलेज ऑफ साय स अँड कॉमस, रावेत,

1)म के व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, पिहला मजला, म

व ती, 2)ल मी नगर कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर

नंबर १२९
एस.बी.पाटील कॉलेज ऑफ साय स अँड कॉमस, रावेत,

शदे व ती, 3)NULL,
1)म के व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, पिहला मजला, म

व ती, 2)ल मी नगर कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर सव मतदारासाठी

नंबर १३२

शदे व ती, 3)NULL,
1) शदे व ती कवळे रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे व ती,

एटी ह पि लक कू ल रावेत तळमजला पूवकडू न खोली

2)जाधव व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे

7

व ती, 3), 4) शदे व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

शदे व ती,
1) शदे व ती कवळे रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे व ती,
२७अ

रावेत गाव

एटी ह पि लक कू ल रावेत तळमजला पूवकडू न खोली

2)जाधव व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे

8

व ती, 3), 4) शदे व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर

सव मतदारासाठी

शदे व ती,
२८

रावेत गाव

२८अ

रावेत गाव

एटी ह पि लक कू ल रावेत तळमजला पूवकडू न खोली
9
एटी ह पि लक कू ल रावेत तळमजला पूवकडू न खोली
10

1) शदे व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे व ती,

सव मतदारांसाठी

1) शदे व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे व ती, सव मतदारासाठी
1)म के व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे

२९

रावेत गाव

एटी ह पि लक कू ल रावेत तळमजला पूवकडू न खोली
४

व ती, 2), 3)ल मी नगर कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर
शदे व ती, 4)रावेत गावठाण कवळे (रावेत) म के व ती ल मी
नगर शदे व ती,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)म के व ती कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर शदे
२९अ

रावेत गाव

एटी ह पि लक कू ल रावेत तळमजला पूवकडू न खोली
६

व ती, 2), 3)ल मी नगर कवळे (रावेत) म के व ती ल मी नगर
शदे व ती, 4)रावेत गावठाण कवळे (रावेत) म के व ती ल मी

सव मतदारासाठी

नगर शदे व ती,
1)इं दरानगर
३०

भोईरनगर

ेमलोक पाक इं दरा नगर, 2)इं दरानगर जसवंत

जयवंत ाथिमक शाळा, जयवंत मा यिमक िव ालय,

अपाटमट

मोद को.ऑ.हौ.सोसा

भोईरनगर, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,

3)इं दरानगर िशवमंदीर िवशाल आंगण

ेमलोक पाक इं दरा नगर,

तळमजला, पूवकडू न खोली नं. १

नगर, 4)दळवीनगर

ेमलोक पाक इं दरा

सव मतदारांसाठी

ेमलोक पाक इं दरा नगर, 5)इं दरानगर

सुरिभ अपाटमट व प रसर ेमलोक पाक इं दरा नगर,
जयवंत ाथिमक शाळा, जयवंत मा यिमक िव ालय,
३१

भोईरनगर

भोईरनगर, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,
तळमजला, पूवकडू न खोली नं. २

1)इं दरानगर गंगासागर रोड

ेमलोक पाक इं दरा नगर,

2)दळवीनगर िवनाय क नगर दळवीनगर,

सव मतदारांसाठी

1)दळवीनगर िवनायक नगर दळवीनगर, 2)दळवीनगर समथ
३२

भोईरनगर

जयवंत ाथिमक शाळा, जयवंत मा यिमक िव ालय,

कॉलनी सुखवाणी आंचल दळवीनगर, 3)दळवीनगर िगरीराज

भोईरनगर, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,

साबके माग दळवीनगर, 4)राधाबाई दळवी माग दळवीनगर,

तळमजला, पूवकडू न खोली नं. ३

5)पौरस हौ सग सोसायटी पाटील हॉ पीटल जवळ दळवीनगर,

सव मतदारांसाठी

6)दळवीनगर,
1)मोगा ोि हजन टोस रोड उदयोगनगर झोपडप ी उदयोनगर
दळवीनगर, 2)सुलभ शौचाळय रोड उदयोगनगर झोपडप ी
उ ोगनगर व दळवीनगर झोपडप ी, 3)सुलभ शौचाळय
जयवंत ाथिमक शाळा, जयवंत मा यिमक िव ालय,
३३

भोईरनगर

पाठीमागे उदयोगनगर झोपडप ी उ ोगनगर व दळवीनगर

भोईरनगर, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, तळमजला झोपडप ी, 4)समाज मंदीर जवळ दळवीनगर
खोली

४

झोपडप ी

सव मतदारांसाठी

उ ोगनगर व दळवीनगर झोपडप ी, 5)रे वेलाईन जवळ उदयोग
नगर

झोपडप ी

उ ोगनगर

व

दळवीनगर

झोपडप ी,

6)दळिवनगर झोप पटी, 7)NULL, 8)NULL, 9)NULL,
10)NULL, 11)NULL,
1)रे वेलाईन जवळ उदयोग नगर झोपडप ी उ ोगनगर व
दळवीनगर झोपडप ी, 2)पुजा ो हीजन टोस जवळ दळवीनगर
झोपडप ी दळवीनगर झोपडप ी व उदयोगनगर, 3)समाज
३४

भोईरनगर

मंदीरा जवळ उदयोगनगर झोपडप ी दळवीनगर झोपडप ी व

वसंतदादा पाटील इमारत, ेमलोक पाक
दवाखा यासमोर, ेमलोक पाक, खोली मांक १

उदयोगनगर, 4)समाज मंदीर रोड दळवीनगर

झोपडप ी

दळवीनगर झोपडप ी व उदयोगनगर, 5)मोगा ोि हजन

सव मतदारांसाठी

टोस

जवळ उदयोगनगर दळवीनगर झोपडप ी व उदयोगनगर,
6)हनुमान मंदीरा जवळ दळवीनगर झोपडप ी दळवीनगर
झोपडप ीव उदयोगनगर,
1)रे वेलाईन जवळ उदयोग नगर झोपडप ी उ ोगनगर व
दळवीनगर झोपडप ी, 2)पुजा ो हीजन टोस जवळ दळवीनगर
झोपडप ी दळवीनगर झोपडप ी व उदयोगनगर, 3)समाज
३४अ

भोईरनगर

कै . मिनषा भोईर िवरं गुळा क , ेमलोक पाक

मंदीरा जवळ उदयोगनगर झोपडप ी दळवीनगर झोपडप ी व

दवाखा यासमोर, छ पती शा महाराज

उदयोगनगर, 4)समाज मंदीर रोड दळवीनगर

ायाम शाळे

मागे, ेमलोक पाक, खोली मांक १

झोपडप ी सव मतदारासाठी

दळवीनगर झोपडप ी व उदयोगनगर, 5)मोगा ोि हजन

टोस

जवळ उदयोगनगर दळवीनगर झोपडप ी व उदयोगनगर,
6)हनुमान मंदीरा जवळ दळवीनगर झोपडप ी दळवीनगर
झोपडप ीव उदयोगनगर,

३५

३६

३७

ेमलोक पाक,
दळवीनगर
ेमलोक पाक,
दळवीनगर

ेमलोक पाक,
दळवीनगर

महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल , द.उ.उ रािभमुखी
इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ४
महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल, द.उ. उ रािभमुखी
इमारत, तळमजला, दि णेकडू नखोली नं. ५

1)इं दरा नगर चचवड इं दरा नगर, 2)NULL,

सव मतदारांसाठी

1)भोईरनगर चचवड इं दरा नगर, 2)दळवीनगर चचवड इं दरा
नगर, 3)िशवश

टॉवर व स (मोरया नगर झोपड पटटी)

सव मतदारांसाठी

िचचंवड मोरयानगर, 4)वेताळनगर चचवड,
1)िशवश
टॉवर व स (मोरया नगर झोपडप ी) िचचंवड

महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल, द.उ. उ रािभमुखी

मोरयानगर, 2)दाणी दवाखाना (मोरया नगर झोपड पटटी)

इमारत,तळमजला दि णेकडू न खोली नं.७

िचचंवड मोरयानगर, 3)एस के एफ कं पनी र ड (मोरया नगर

सव मतदारांसाठी

झोपड पटटी) िचचंवड मोरयानगर,
1) ेमलोक पाक ई टाईप िब ड ग ेमलोक पाक ई टाईप िब ड ग

३८

ेमलोक पाक,
दळवीनगर

पासून ओ ापयत, 2)गणपती मंदीरे मलोक पाक ई टाईप
महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल, द.उ. उ रािभमुखी िब ड ग पासून ओ ापयत, 3) ेमलोक पाक ेमलोक पाक ई
इमारत, दि णेकडू न खोली नं८
टाईप िब ड ग पासून ओ ापयत, 4)ओढयाचे अलीकडील बाजु
(पुवचा)

ेमलोक पाक ई टाईप िब ड ग पासून ओ

5)ओवस ज़ इले टर,

ापयत,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

मतदानाचे े

3

4

5

1)ओढयाचे आळीकडीसबाजु (पुवचा)
िब ड ग पासून ओ
३९

दळवीनगर

ि या कवा

पु षांक रता

2

ेमलोक पाक,

आहे कवा फ

ेमलोक पाक ई टाईप

ापयत, 2)पांढरकर चाळ दु कनीनगर साकु रे

महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल, द.उ. उ रािभमुखी

चाळ कसबे चाळ पांढरकर चाळ शेख चाळ, 3)खापेकर चाळ

इमारत,तळमजला दि णेकडू न खोली नं. ९

दु कनीनगर साकु रे चाळ कसबे चाळ पांढरकर चाळ शेख चाळ,

सव मतदारांसाठी

4)दळवीनगर दु कनीनगर साकु रे चाळ कसबे चाळ पांढरकर चाळ
शेख चाळळ,
1)पांढरकर चाळ चचवड दळवी नगर पैक रोडचे उ रे कडील
४०

ेमलोक पाक,
दळवीनगर

महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल,द.उ. उ रािभमुखी

भाग वाड, 2)आगरवाल हॉटेल मागील बाजु चचवड दळवी नगर

इमारत,तळमजला दि णेकडू नखोली नं. १०

पैक रोडचे उ रे कडील भाग, 3)दळवीनगर चचवड दळवी

सव मतदारांसाठी

नगर पैक रोडचे उ रे कडील भाग,

४१

ेमलोक पाक,
दळवीनगर

महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल,द.उ. उ रािभमुखी

1)दळवीनगर चचवड दळवी नगर पैक रोडचे उ रे कडील भाग

इमारत,तळमजला, पि मेकडू न खोली नं.११(हॉल)

वाड, 2)NULL,
1) ेमलोक पाक बी टाईप िब ड ग

४२

ेमलोक पाक,
दळवीनगर

महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल,द.उ. उ रािभमुखी
इमारत,तळ मजला, पि मेकडू न खोली नं. १२

सव मतदारांसाठी

ेमलोक पाक ि मु त,

2) ेमलोक पाक सी टाईप िब डीग गलोब शाचन राधेच ेमलोक
पाक ि मु त, 3) ेमलोक पाक आिभषेक अथव

ेमलोक पाक

ि मु त, 4) ेमलोक पाक ए व ई टाईप िब ड ग ि मुत

सव मतदारांसाठी

ेमलोक

पाक ि मु त, 5)इं दरानगर ेमलोक पाक इं दरा नगर, 6)NULL,

४३

ेमलोक पाक,
दळवीनगर

महा मा फु ले इं ि लश िमडीयम कू ल, द.उ. उ रािभमुखी
इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. १३
मातृ िव ालय, आहेरनगर, (वा हेकरवाडी), पूव पि म

४४

वा हेकरवाडी

इमारत, दि णािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली
नं. ३

1)इं दरानगर ेमलोक पाक इं दरा नगर, 2) ेमलोक पाक लाट
न 63 ेमलोक पाक इं दरा नगर, 3)इं दरानगर जसवंत अपाटमट

1)आहेरगाडन ल मीनगर 288.392.588.636.686.728.1865
वा हेकरवाडी रजनीगंधा,
1)िनलकं ठे र

कॉलनी

व

मातृ िव ालय, आहेरनगर, (वा हेकरवाडी), पूव पि म
वा हेकरवाडी

इमारत, दि णािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली
नं. ४

सव मतदारांसाठी

2122.1729.966.1070.1864

वा हेकरवाडी रजनीगंधा, 2)मालके

४५

सव मतदारांसाठी

मोद को.ऑ.हौ.सोसा ेमलोक पाक इं दरा नगर,

कॉलनी 503ते

587

503.587.1645.1769 वा हेकरवाडी रजनीगंधा, 3)वा हेकर
वाडी 1 ते19 24 ते 529.912.717.767.1039 वा हेकरवाडी
गु

ार

चचवडे

नगर,

4)आहेरगाडन

288.392.588.636.686.728.1865

सव मतदारांसाठी

ल मीनगर
वा हेकरवाडी

रजनीगंधा, 5)िचचंवडे नगर 1040.1050 वा हेकरवाडी गु

ार

चचवडे नगर,
४६

वा हेकरवाडी

४७

वा हेकरवाडी

४८

वा हेकरवाडी

४९

वा हेकरवाडी

मातृ िव ालय, आहेरनगर, (वा हेकरवाडी), दि ण उ र 1)वा हेकर वाडी 1 ते19 24 ते 529.912.717.767.1039
इमारत, पि मािभमुखी, उ रे कडू न खोली नं. १

वा हेकरवाडी गु

ार चचवडे नगर, 2)NULL,

मातृ िव ालय, आहेरनगर, (वा हेकरवाडी), दि ण उ र 1)गु वार 20ते 28 530 .611.718.766 वा हेकरवाडी गु
इमारत, पि मािभमुखी, उ रे कडू न खोली नं. २
मातृ िव ालय, आहेरनगर, (वा हेकरवाडी), पूव पि म

1)िचचंवडे नगर 1040.1050 वा हेकरवाडी गु

इमारत, दि णािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली

नगर,

नं. ५

529.912.717.767.1039 वा हेकरवाडी गु

गु मै या ाथिमक िव ालय, चचवडेनगर, दि ण उ र
इमारत, तळ मजला, दि णेकडू न खोली मांक १

ार

चचवडे नगर, 2)NULL,

1)गु

2)वा हेकर

वाडी

1

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

ार चचवडे

ते19 24

ते

सव मतदारांसाठी

ार चचवडे नगर,

ार

1270.1151.70.145.194.205.231.610.817.847 वा हेकर
वाडी गु

ार नवश

सव मतदारांसाठी

िन कता चचवड, 2), 3)NULL,

1)वा हेकर वाडी 1 ते 290 1 ..69.210.215.218.230.
५०

वा हेकरवाडी

गु मै या ाथिमक िव ालय, चचवडेनगर, दि ण उ र

वा हेकर वाडी गु

इमारत, तळ मजला, दि णेकडू न खोली मांक २

1270.1151.70.145.194.205.231.610.817.847 वा हेकर
वाडी गु

५१

वा हेकरवाडी

गु मै या ाथिमक िव ालय, चचवडेनगर, दि ण उ र
इमारत, तळ मजला, दि णेकडू न खोली मांक ३

1)गु

ार नवश

ार नवश

वा हेकरवाडी

ार

सव मतदारांसाठी

िन कता चचवड,

ार

1270.1151.70.145.194.205.231.610.817.847 वा हेकर
वाडी गु

ार नवश

नगर

गु मै या ाथिमक िव ालय, चचवडेनगर, दि ण उ र

206.209.216.217.1062.1069.1162.1169 वा हेकर वाडी

इमारत, तळ मजला, दि णेकडू न खोली मांक ४

गु

ार नवश

सव मतदारांसाठी

िन कता चचवड, 2)NULL, 3)NULL,

1) चचवडे
५२

िन कता चचवड, 2)गु

िन कता चचवड, 2)आहेरगाडन 1 ते 10 83

आहेरगाडन चचवडेनगर,

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क ाचे

मांक

ठकाण

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

2

3

4

5

1) चचवडे
५२अ

वा हेकरवाडी

ि या कवा

पु षांक रता

नगर

गु मै या ाथिमक िव ालय, चचवडेनगर, दि ण उ र

206.209.216.217.1062.1069.1162.1169 वा हेकर वाडी

इमारत, तळ मजला, दि णेकडू न खोली मांक ५

गु

ार नवश

िन कता चचवड, 2)आहेरगाडन 1 ते 10 83

सव मतदारासाठी

आहेरगाडन चचवडेनगर,
५३

वा हेकरवाडी

५४

वा हेकरवाडी

५५

वा हेकरवाडी

गु मै या ाथिमक िव ालय, चचवडेनगर, दि ण उ र
इमारत, तळ मजला, दि णेकडू न खोली मांक ७

1)आहेरगाडन 1 ते 10 83 आहेरगाडन चचवडेनगर,

गु मै या ाथिमक िव ालय, चचवडेनगर, दि ण उ र

1) चचवडेनगर

इमारत, तळ मजला, दि णेकडू न खोली मांक ८

2)NULL, 3)आहेरगाडन 1 ते 10 83 आहेरगाडन चचवडेनगर,

गु मै या ाथिमक िव ालय, चचवडेनगर, दि ण उ र
इमारत, तळ मजला, दि णेकडू न खोली मांक ९

1084

1)नवगिणिनके तन
वाडी गु

ार नवश

ते2176

आहेरगाडन

सव मतदारांसाठी

चचवडेनगर,

146.193.611.816.884.916

सव मतदारांसाठी

वा हेकर

िन कता चचवड, 2)आहेरगाडन 1 ते 10

सव मतदारांसाठी

83 आहेरगाडन चचवडेनगर,
1)बौ मंदीर ल मी मंदीर राम मंदीर, 2)ल मी मंदीर बौ मंदीर
ल मी मंदीर राम मंदीर, 3)राम मंदीर बौ मंदीर ल मी मंदीर,
4)ल मी माता मंदीर बौ मंदीर ल मी मंदीर राम मंदीर,

५६

पुनावळे

प. च.मनपा अंगणवाडी इमारत, तलाठी कायालया
शेजारी, पुनावळे , खोली नंबर १

5)सावता माळी मंदीर बौ मंदीर ल मी मंदीर राम मंदीर,

सव मतदारांसाठी

6)पांढरे व ती कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती, 7)काटे व ती
कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती, 8)गायकवाड व ती कोयते
व ती पांढरे व ती काटे व ती, 9)ताजणे व ती कोयते व ती पांढरे
व ती काटे व ती,
1)बौ मंदीर ल मी मंदीर राम मंदीर, 2)ल मी मंदीर बौ मंदीर
ल मी मंदीर राम मंदीर, 3)राम मंदीर बौ मंदीर ल मी मंदीर,
4)ल मी माता मंदीर बौ मंदीर ल मी मंदीर राम मंदीर,

५६अ

पुनावळे

प. च.मनपा अंगणवाडी इमारत, तलाठी कायालया
शेजारी, पुनावळे , खोली नंबर २

5)सावता माळी मंदीर बौ मंदीर ल मी मंदीर राम मंदीर,

सव मतदारांसाठी

6)पांढरे व ती कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती, 7)काटे व ती
कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती, 8)गायकवाड व ती कोयते
व ती पांढरे व ती काटे व ती, 9)ताजणे व ती कोयते व ती पांढरे
व ती काटे व ती,

५७

पुनावळे

५७अ

पुनावळे

प. च.मनपा पुनावळे ाथिमक शाळा .१०३, पूव
पि म इमारत, तळमजला, पि मेकडू न खोली नं.२
प. च. मनपा पुनावळे ाथिमक शाळा .१०३, पूव
पि म इमारत, तळमजला, पि मेकडू न खोली नं.१

1)ताजणे व ती कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती,
2)माळवाडी कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती, 3)पुनावळे ,
1)ताजणे व ती कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती,
2)माळवाडी कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती, 3)पुनावळे ,

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1) ाथिमक शाळा सावता माळी मंदीर, 2)सावता माळी
मंदीरथिमक शाळा सावता माळी मंदीर, 3) ेरणा िव ालय
ाथिमक शाळा सावता माळी मंदीर, 4)कु दळे फ़ाम

ाथिमक

शाळा सावता माळी मंदीर, 5)भैरवनाथ मंदीरथिमक शाळा
५८

पुनावळे

प. च.मनपा पुनावळे ाथिमक शाळा .१०३, पूव
पि म इमारत, तळमजला, पि मेकडू न खोली नं.३

सावता माळी मंदीर, 6)पीर बाबा मंदीरथिमक शाळा सावता
माळी मंदीर, 7)खंडोबा मंदीरथिमक शाळा सावता माळी मंदीर,

सव मतदारांसाठी

8)कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती, 9)पांढरे व ती कोयते
व ती पांढरे व ती काटे व ती, 10)काटे व ती कोयते व ती पांढरे
व ती काटे व ती, 11)गायकवाड व ती कोयते व ती पांढरे व ती
काटे व ती, 12)ताजणे व ती कोयते व ती पांढरे व ती काटे
व ती, 13)माळवाडी कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती,

1) ाथिमक शाळा सावता माळी मंदीर, 2)सावता माळी
मंदीरथिमक शाळा सावता माळी मंदीर, 3) ेरणा िव ालय
ाथिमक शाळा सावता माळी मंदीर, 4)कु दळे फ़ाम

ाथिमक

शाळा सावता माळी मंदीर, 5)भैरवनाथ मंदीरथिमक शाळा
५८अ

पुनावळे

प. च.मनपा पुनावळे ाथिमक शाळा .१०३, पूव

सावता माळी मंदीर, 6)पीर बाबा मंदीरथिमक शाळा सावता

पि म इमारत, तळमजला, पि मेकडू न खोली नं.५,

माळी मंदीर, 7)खंडोबा मंदीरथिमक शाळा सावता माळी मंदीर,

मु या यापक कायालय

8)कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती, 9)पांढरे व ती कोयते

सव मतदारांसाठी

व ती पांढरे व ती काटे व ती, 10)काटे व ती कोयते व ती पांढरे
व ती काटे व ती, 11)गायकवाड व ती कोयते व ती पांढरे व ती
काटे व ती, 12)ताजणे व ती कोयते व ती पांढरे व ती काटे
व ती, 13)माळवाडी कोयते व ती पांढरे व ती काटे व ती,
1)बौ
५९

पुनावळे

व ती बौ मंदीर ल मी मंदीर राम मंदीर, 2)भैरवनाथ

प. च.मनपा पुनावळे ाथिमक शाळा .१०३, पूव

मंदीर बौ मंदीर ल मी मंदीर राम मंदीर, 3)कोयते व ती पांढरे

पि म इमारत, तळमजला, पि मेकडू न खोली नं.४

व ती काटे व ती, 4) ाथिमक शाळा सावता माळी मंदीर,
5)पुनावळे ,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

प. च.म.न.पा.मुला/मुलीची शाळा .१८, वा हेकरवाडी,
६०

वा हेकरवाडी

पूव पि म इमारत, दि णािभमुखी, तळमजला,

1)वा हेकरवाडी 191.222 वा हेकरवाडी रजनीगंधा,

सव मतदारांसाठी

पि मेकडू न खोली .१
1)रजनीगंधा

सोसायटी

प. च.म.न.पा.मुला/मुलीची शाळा .१८, वा हेकरवाडी, 223.297.393.502.1090.1
६१

वा हेकरवाडी

तुकारामनगर

वा हेकरवाडी

रजनीगंधा,

पूव पि म इमारत, दि णािभमुखी, तळमजला,

2)आहेरगाडन ल मीनगर 288.392.588.636.686.728.1865

पि मेकडू न खोली . २

वा हेकरवाडी

रजनीगंधा,

3)िनलकं ठे र

कॉलनी

सव मतदारांसाठी

व

2122.1729.966.1070.1864 वा हेकरवाडी रजनीगंधा,,
प. च.म.न.पा.मुला/मुलीची शाळा .१८, वा हेकरवाडी, 1)िनलकं ठे र
६२

वा हेकरवाडी

कॉलनी

पि मेकडू न खोली . ३

रजनीगंधा, 3)NULL,

बबन रामा भ डवे िव ा मंदीर, ( ेरणा िश ण सं था)
वा हेकरवाडी

2122.1729.966.1070.1864

वा हेकरवाडी रजनीगंधा, 2)द नगर 967.1089 वा हेकरवाडी

1)मालके कॉलनी

६३

व

पूव पि म इमारत, दि णािभमुखी, तळमजला

वा हेकरवाडी, उ र दि ण इमारत, तळ मजला खोली
मांक १

503ते

587 503

सव मतदारांसाठी

.587.1645.1769

वा हेकरवाडी रजनीगंधा, 2)रजनीगंधा सोसायटी तुकारामनगर
223.297.393.502.1090.1
3)मालके

कॉलनी

503ते

वा हेकरवाडी
587 503

रजनीगंधा,

.587.1645.1769

सव मतदारांसाठी

वा हेकरवाडी रजनीगंधा, 4)वा हेकर वाडी 1.439 वा हेकर
वाडी संत तुकाराम नगर कोडीबा नगर भ डवे व ती,

बबन रामा भ डवे िव ा मंदीर, ( ेरणा िश ण सं था)
६४

वा हेकरवाडी

वा हेकरवाडी, उ र दि ण इमारत, तळ मजला खोली
मांक २

1)वा हेकर वाडी 1.439 वा हेकर वाडी संततुकाराम नगर
कोडीबा नगर भ डवे व ती,

सव मतदारांसाठी

1)वा हेकर वाडी 1.439 वा हेकर वाडी संततुकाराम नगर
कोडीबा नगर भ डवे व ती, 2)संततुकाराम नगर 440.742
वा हेकर वाडी संततुकाराम नगर क डीबा नगर भ डवे व ती,
६५

वा हेकरवाडी

बबन रामा भ डवे िव ा मंदीर, ( ेरणा िश ण सं था)

3)क डीबानगर 743.459.880.893 वा हेकर वाडी संततुकाराम

वा हेकरवाडी, उ र दि ण इमारत, तळ मजला खोली

नगर कोडीबा नगर भ डवे व ती, 4)भ डवे व ती 860.879

मांक ३

सव मतदारांसाठी

वा हेकर वाडी संततुकाराम नगर कोडीबा नगर भ डवे व ती,
5)वा हेकर वाडी संत तुकाराम नगर कोडीबा नगर भ डवे व ती,
6)वा हेकर वाडी 1.439 वा हेकर वाडी संततुकाराम नगर
कोडीबा नगर भ डवे व ती,

गु गणेश बालक मंदीर व सेठ रतीलाल गोसलीया
६६

चचवडगाव

िशशूिवहार चचवड गेट .1 उ र दि ण पि ममुखी
दगडी इमारत दि णेकडू न खोली नं. ४

1)एस के एफ कॉलनी िचचवड गांव एस.के . एफ कॉलनी र ता
पपरी चचवड म न पा, 2)र टन कॉलनी िचचवड गांव एस.के .
एफ कॉलनी र ता पपरी चचवड म न पा, 3)िस वर गाडन

सव मतदारांसाठी

अनंत पाक िस बर गाडन अनंत पाक पवनानगर प रसर स.नं.2ब,
1)पवनानगर प रसर सव नं. 2ब.267.672 िस बर गाडन अनंत

६७

चचवडगाव

गु गणेश बालक मंदीर व सेठ रतीलाल गोसलीया

पाक पवनानगर प रसर स.नं.2ब, 2)एस के एफ कॉलनी एस के

िशशूिवहार चचवड गेट .1 उ र दि ण पि ममुखी

एफ कॉलनी फ ेचंद जैन िवदयालय िवजयनगर र ता 3)र टन

दगडी इमारत दि णेकडू न खोली नं.५

कॉलनी 1 ते 29 33ते 39 42ते 43 एस के एफ कॉलनी फ ेचंद

सव मतदारांसाठी

जैन िवदयालय िवजयनगर र ता,
1)र टन कॉलनी 1 ते 29 33ते 39 42ते 43 एस के एफ कॉलनी
फ ेचंद जैन िवदयालय िवजयनगर र ता, 2)िप िच म न पा वाड
. पैक िशवनगरी कॉलनी शा
६८

चचवडगाव

उदयान प रसर िबजलीनगर

गु गणेश बालक मंदीर व सेठ रतीलाल गोसलीया

एम.ई.बी नलवडे व ती, 3)िशवनगरी कॉलनी शा

िशशूिवहार चचवड गेट .1 उ र दि ण पि ममुखी

प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 4)सुधे दु नगर

उदयान

दगडी इमारत दि णेकडू न खोली नं.६

उपाळे कॉनर 1.24.458.469 एस के एफ कॉलनी फ ेचंद जैन
िवदयालय िवजयनगर र ता, 5)नंदा कले शन थरे गांव र ता 25
39 906 ते 9022 एस के एफ कॉलनी फ ेचंद जैन िवदयालय
िवजयनगर र ता, 6)NULL,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)नंदा कले शन थरे गांव र ता 25 39 906 ते 9022 एस के एफ
कॉलनी फ ेचंद जैन िवदयालय िवजयनगर र ता, 2)भारदया
अपाटमट 40.106.47.489.502.517.923.942 एस के एफ
कॉलनी फ ेचंद जैन िवदयालय िवजयनगर र ता, 3)भारतकर
चाळ जैन श ळे जवळ 107 518 943 954 एस के एफ कॉलनी
फ ेचंद जैन िवदयालय िवजयनगर र ता 4)पानकर हाि पटल
६९

चचवडगाव

गु गणेश बालक मंदीर व सेठ रतीलाल गोसलीया

ओ.बी सी.हौिसग र ता 275 377 एस के एफ कॉलनी फ ेचंद

िशशूिवहार चचवड गेट .1 उ र दि ण पि ममुखी

जैन िवदयालय िवजयनगर र ता, 5)सुपर हॉि पटल चौत य

दगडी इमारत दि णेकडू न खोली नं.७

सभागृह 198 274 599 784 एस के एफ कॉलनी फ ेचंद जैन
िवदयालय

िवजयनगर

र ता

378.457.830.1002 एस के

,

6)पवनानगर

सव मतदारांसाठी

प रसर

एफ कॉलनी फ ेचंद जैन

िवदयालय िवजयनगर र ता िप, 7)पवनानगर प रसर सव नं.
2ब.267.672 िस बर गाडन अनंत पाक पवनानगर प रसर
स.नं.2ब, 8)िप िच म न पा वाड . पैक िशवनगरी कॉलनी शा
उदयान प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 9)NULL,
1)िप िच म न पा वाड
७०

चचवडगाव

. पैक िशवनगरी कॉलनी शा उदयान

गु गणेश बालक मंदीर व सेठ रतीलाल गोसलीया

प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 2)म न पा शा

िशशूिवहार चचवड गेट .1 उ र दि ण पि ममुखी

उ ान प रसर िशवनगरी कॉलनी शा

दगडी इमारत दि णेकडू न खोली नं.८

िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 3)िस वर गाडनअनंत पाक

उदयान प रसर

सव मतदारांसाठी

िस बर गाडन अनंत पाक पवनानगर प रसर स.नं.2ब,
गु गणेश बालक मंदीर व सेठ रतीलाल गोसलीया
७१

चचवडगाव

िशशूिवहार चचवड गेट .1 उ र दि ण पि ममुखी
दगडी इमारत दि णेकडू न खोली नं.९
गु गणेश बालक मंदीर व सेठ रतीलाल गोसलीया

७२

चचवडगाव

िशशूिवहार चचवड गेट .1 उ र दि ण पि ममुखी
दगडी इमारत दि णेकडू न खोली नं.१०

1)िशवनगरी कॉलनी िशवनगरी कॉलनी शा

1)म न पा शा उ ान प रसर िशवनगरी कॉलनी शा उदयान
प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती,
1)िबजली नगर िशवनगरी कॉलनी शा

७३

चचवडगाव

उदयान प रसर

िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती,

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

उदयान प रसर

गु गणेश बालक मंदीर व सेठ रतीलाल गोसलीया

िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 2)एम एस ई बी िशवनगरी

िशशूिवहार चचवड गेट .1 उ र दि ण पि ममुखी

कॉलनी शा

दगडी इमारत दि णेकडू न खोली नं.११

व ती, 3)नलावडे व ती िशवनगरी कॉलनी शा उदयान प रसर

उदयान प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे

सव मतदारांसाठी

िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 4)NULL, 5)NULL,
फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . २
७४

चचवडगाव

पूव-पि म इमारत, दि णािभमुख, पि मेकडू न खोली
नं. १ (ए १०९)

1)िशवनगरी कॉलनी शा उदयान प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी
नलवडे व ती,

सव मतदारांसाठी

1)म न पा शा उ ान प रसर िशवनगरी कॉलनी शा उदयान
फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . २
७५

चचवडगाव

पूव-पि म इमारत, दि णािभमुख, पि मेकडू न खोली
नं. ५ (ए ११०)

प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 2)िबजली नगर
िशवनगरी कॉलनी शा

उदयान प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी

नलवडे व ती, 3)एम एस ई बी िशवनगरी कॉलनी शा
प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी

नलवडे व ती,

उदयान

सव मतदारांसाठी

4)NULL,

5)NULL,
७६

चचवडगाव

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज, चचवड गेट . २

1)नलावडे व ती िशवनगरी कॉलनी शा

पूव-पि म इमारत, पूवािभमुखी, पि मेकडू न खोली नं.

िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 2)एम एस ई बी िशवनगरी

२ (ए १०७)

कॉलनी शा उदयान प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती,
1)िप िच म न पा वाड

उदयान प रसर
सव मतदारांसाठी

. पैक िशवनगरी कॉलनी शा उदयान

प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 2)िवजल नगर
1.30.160.161.407.425
७७

चचवडगाव

िबजली

नगर

िबजलीनगर
सुखनगर,

िव े रमंदीर

3)िग रनार

रॉ

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . २

हौिसग

पूव-पि म इमारत, पि मािभमुखी, पि मेकडू न खोली

31.45.1196.1505.1911.1915. िबजलीनगर िव े रमंदीर

नं. ६ (ए ११२)

रॉ हौिसग िबजली नगर सुखनगर, 4)िगरीराज हौ सग सोसायटी
46.52.324.325.505.588.765.1195.1506.

कॉ ले स

िबजलीनगर

िव े रमंदीर रॉ हौिसग िबजली नगर सुखनगर, 5)िशवनगरी
कॉलनी शा उदयान प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

मतदानाचे े

आहे कवा फ

2

3

4
1)िगरीराज

5

हौ सग

सोसायटी

46.52.324.325.505.588.765.1195.1506.
फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . २
७८

चचवडगाव

ि या कवा

पु षांक रता

पूव-पि म इमारत, पूवािभमुखी, पि मेकडू न खोली नं.
३ (ए १०३)

िबजलीनगर

िव े रमंदीर रॉ हौिसग िबजली नगर सुखनगर, 2)िव े र
मंदीर प रसर 53.102.183.297 िबजलीनगर िव े रमंदीर रॉ
हौिसग िबजली नगर सुखनगर, 3)िशवनगरी कॉलनी शा

सव मतदारांसाठी

उदयान प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती, 4)नलावडे
व ती िशवनगरी कॉलनी शा

उदयान प रसर िबजलीनगर

एम.ई.बी नलवडे व ती,
1)रो हौ सो 103.159.162.182 िबजलीनगर िव े रमंदीर रॉ
हौिसग

िबजली

नगर

सुखनगर,

2)सावरकर

नगर

124.159.162.182 िबजलीनगर िव े रमंदीर रॉ हौिसग
फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . २
७९

चचवडगाव

पूव-पि म इमारत, पूवािभमुखी, पि मेकडू न खोली नं.
७

िबजली नगर सुखनगर, 3)एम एस इ बी 581.599 िबजलीनगर
िव े रमंदीर रॉ हौिसग िबजली नगर सुखनगर, 4)एम आई डी
सी 688.764.1515 िबजलीनगर िव े रमंदीर रॉ हौिसग
िबजली

नगर

सुखनगर,

5)िग रणार

सव मतदारांसाठी

का पले स

31.45.1196.1505.1911.1915. िबजलीनगर िव े रमंदीर
रॉ हौिसग िबजली नगर सुखनगर, 6)रे वे

ाटर िशवनगरी

कॉलनी शा उदयान प रसर िबजलीनगर एम.ई.बी नलवडे व ती,
1)िग रनार

कॉ ले स

31.45.1196.1505.1911.1915.

िबजलीनगर िव े रमंदीर रॉ हौिसग िबजली नगर सुखनगर,
2)िगरीराज
८०

चचवडगाव

हौ सग

सोसायटी

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . २

46.52.324.325.505.588.765.1195.1506.

पूव-पि म इमारत, उ रािभमुखी, पि मेकडू न खोली

िव े रमंदीर

नं. १ (ए १०१)

3)वेताळनगरझोपडप ी 1.97 मनपा कायलय शेजारी वेताळनगर
झोपडप ी

रॉ

मनपा

4)वेताळनगरबस

हौिसग
कायलय
टाप

िबजली
समोर

समोरील

िबजलीनगर

नगर
बस

सुखनगर,

टॉप

198.702

सव मतदारांसाठी

समोर,

वेताळनगर

झोपडप ी मनपा कायलय समोर बस टॉप समोर,
८१

चचवडगाव

८२

चचवडगाव

८३

चचवडगाव

८४

चचवडगाव

८५

चचवडगाव

८६

चचवडगाव

फ ेचंद जैन युिनअर कॉलेज गेट .४, पूव पि म

1)वेताळनगर झोपडप ी (पीसीएमसी

इमारत, पि मािभमुखी, पूवकडू न खोली नं. १
फ ेचंद जैन युिनअर कॉलेज गेट .४, पूव पि म

वेताळनगर झोपडप ी,
1) चचवडेनगर 1084 ते 2176 आहेरगाडन

इमारत, पि मािभमुखी, पूवकडू न खोली नं. २
फ ेचंद जैन युिनअर कॉलेज गेट .४, पूव पि म

2)NULL,

इमारत, उ रािभमुखी, पूवकडू न खोली नं. १
फ ेचंद जैन युिनअर कॉलेज गेट .४, पूव पि म
इमारत, उ रािभमुखी, पूवकडू न खोली नं. २

भाग समोरील बाजु
चचवडेनगर,

1) चचवडेनगर 1084 ते 2176 आहेरगाडन चचवडेनगर,

सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी

1)वेताळनगरझोपडप ी 1.419.688.867 वेताळनगर झोपडप ी
मोरया नगर, 2)NULL, 3) चचवडेनगर 1084 ते2176

फ ेचंद जैन युिनअर कॉलेज गेट .४, पूव पि म

आहेरगाडन चचवडेनगर,
1)मोरयानगर 420.687 वेताळनगर झोपडप ी मोरया नगर,

इमारत, पूवािभमुखी, पूवकडू न खोली नं. ३

2)वेताळनगर 1 ते 383,

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . ४

1)के शवनगर के शवनगर साठे चाळ भोईर आळी वाड

.11.12,

पूव-पि म इमारत, दि णािभमुखी, पि मेकडू न खोली

2)भोईर आळी के शवनगर साठे चाळ भोईर आळी वाड

.11.12,

नं. १

3)साठे चाळ के शवनगर साठे चाळ भोईर आळी वाड .11.12,
1) चचवड

टेशन जवळील भाग

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

चचवड उदयोगनगर रे वे

टेशन ॉटस अमृत िवहार, 2)उदयोग नगर चचवड उदयोगनगर
८७

चचवडगाव

िश ण सारक मंडळ यू इं ि लश कू ल, चचवड, दि ण
उ र इमारत, दि णेकडील, खोली . १

रे वे टेशन

ॉटस अमृत िवहार, 3)िचचवड टेशन झोपडप ी

चचवड उदयोगनगर रे वे टेशन

ॉटस अमृत िवहार, 4)अमृत

िवहारर चचवड उदयोगनगर रे वे टेशन

सव मतदारांसाठी

ॉटस अमृत िवहार,

5)संतोष नगर लोकमा य हॉ पीटल शेजारील भाग

चचवड

उदयोगनगर रे वे टेशन ॉटस अमृत िवहार,
1)सुदशन नगर, 2) साद िनवास सुदशन नगर, 3)पुजा अपाटमट
गावडे सुदशन नगर, 4)संतोष नगर लोकमा य हॉ पीटल
८८

चचवडगाव

िश ण सारक मंडळ यू इं ि लश कू ल, चचवड, दि ण

शेजारील भाग चचवड उदयोगनगर रे वे टेशन

उ र इमारत, दि णेकडील, खोली . २

िवहार, 5)रे वे

ॉटस अमृत

ाटस चचवड उदयोगनगर रे वे टेशन

ाटस

अमृत िवहार, 6)गोलांडे कॉलनी सुदशन नगर, 7)िवमल अपाटमट
सुदशन नगर,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)चाफे कर चौक िशवसदन (सुहाणा भोजनालय) क डवाडा
िवटभ ी शेडगे िब डीग चचवडे चाळ , 2)कु -हाडेचाळ भोई
आळी क डवाडा िवटभ ी शेडगे िब डीग चचवडे चाळ , 3) यू
इं ि लश कु ल ते पॉवर हाऊस चौक क डवाडा िवटभ ी शेडगे
८९

चचवडगाव

िश ण सारक मंडळ यू इं ि लश कू ल, चचवड, दि ण
उ र इमारत, दि णेकडील, खोली . ३

िब डीग चचवडे चाळ , 4)कुं भार िवटभ ी क डवाडा िवटभ ी
शेडगे िब डीग चचवडे चाळ , 5)पावर हाऊस चौक कुं भारआळी

सव मतदारांसाठी

जुनी जैन शाळा क डवाडा िवटभ ी शेडगे िब डीग चचवडे चाळ
, 6)चाफे कर चौक िचचंवड टेशन रोड क डवाडा िवटभ ी शेडगे
िब डीग चचवडे चाळ , 7)चाफे कर चौक (गांधी पेठ पोिलस
चौक

जैन थान ) भोई आळी गांधी पेठ पोिलस चौक

प.िच.म.न.पा. वाड , 8)NULL,
1)पावर पाऊस चौक फ हाडकर हाइ स बारमुखचाळ भोईआळी
गांधी पेठ पोिलस चौक

प.िच.म.न.पा. वाड क, 2)भोई आळी

(कु णालमाकट ) भोईवाडा भोईआळी गांधी पेठ पोिलस चौक
प.िच.म.न.पा. वाड क, 3)भोई आळी बुरडग ली भोईआळी
गांधी पेठ पोिलस चौक
प. च.मनपा ता मा चाफे कर िव ालय, मुलामुल ची
९०

चचवडगाव

प.िच.म.न.पा. वाड क, 4)गांधी पेठ

25.45.43.56.63.12.81.88.90.94.107.119.12

चचवड

नवीन इमारत, चचवड, पूव पि म इमारत, तळ मजला

गांव गांधीपेठ राम मंदीर प रसर पडवळ आळी पच, 5)पडवळ

उ रािभमुखी खोली मांक १ (मु या यापक कायालय)

आळी कृ ण वैभव मातो ी िधरज नील िबठाई िनवास

सव मतदारांसाठी

चचवडगांव गांधीपेठ राम मंदीर प रसर पडवळ आळी,
6)राममंदीर प रसर गणनाथ अपाटमट 644.645.740.476.88
चचवडगांव गांधीपेठ राम मंदीर प रसर पडवळ आळी पच,
7)बागमार वाडा मा ती मं दर प रसर वॉड

. पैक 679

चचवड गांव गांधीपेठ राम मंदीर प रसर पडवळ आळी पच,
1)माळी आळी भोईर चबस चचवड गांधी पेठ चचवड गाव
गावडे आळी भाक आळी भोई, 2)गांधीपेठ मािणक मेडीकल शदे
९१

चचवडगाव

प. च.मनपा ता मा चाफे कर िव ालय, मुलामुल ची

व ती मेिडकल कांकरीया राज िचचंवड गांधी पेठ चचवड गाव

चचवड, नवीन इमारत, खोली नं. १

गावडे आळी भाक आळी भोई, 3)माळी आळी मुनी जैन जुनी

सव मतदारांसाठी

जैन शाळा िचचंवड गांधी पेठ चचवडगाव गावडे आळी भाक
आळी भोई,
1)पावर हाऊस चौक आहेर िब डीग िचचंवड गांधी पेठ चचवड
गाव

गावडे

आळी

भाक

आळी

भोई,

2)गांधी

25.45.43.56.63.12.81.88.90.94.107.119.12

पेठ

िचचंवड

गांव गांधी पेठ राम मंदीर प रसर पडवळ आळी पच, 3)पडवल
९२

चचवडगाव

प. च.मनपा ता मा चाफे कर िव ालय, मुलामुल ची

आळी कृ ण वैभव मातो ी िधरज नील िबठाई िनवास चचवड

चचवड, नवीन इमारत, खोली नं. २

गांव गांधी पेठ राम मंदीर प रसर पडवळ आळी, 4)राममंदीर
प रसर गणनाथ अपाटमट 644.645.740.476.88

सव मतदारांसाठी

चचवड

गांव गांधी पेठ राम मंदीर प रसर पडवळ आळी, 5)बागमार
वाडा मा ती मं दर प रसर वॉड

. पैक 679 चचवड गांव

गांधी पेठ राम मंदीर प रसर पडवळ आळी
महा मा योितबा फु ले ाथिमक िव ालय (मह म
९३

चचवडगाव

फ करभाई पानसरे उदू ाथिमक शाळा), दि ण उ र
इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं १ (हॉल)

1)सानेवाडा

हा अपाटमट चचवड गाव गणेशपेठ सानेवाडा

खुखकता पडवळ आळी िप.च,

सव मतदारांसाठी

1)सुखकता अपाट िस दनाथ अपाट गोखले हॉल नळपडे चा
चचवड गाव गणेशपेठ सानेवाडा खुखकता पडवळ आळी िप.च,
महा मा योितबा फु ले ाथिमक िव ालय (मह म
९४

चचवडगाव

फ करभाई पानसरे उदू ाथिमक शाळा), दि ण उ र
इमारत, दि णेकडू न खोली नं २ (हॉल)

2)गणेश पेठ िवनायक अपाटमट गौरी अपाटमट समथ उ चचवड
गाव गणेशपेठ सानेवाडा खुखकता पडवळ आळी िप.च, 3)मा ती
मंदीर प रसर 313.314.694.851.865.1061.1071 चचवड
गाव गणेशपेठ सानेवाडा खुखकता पडवळ आळी

सव मतदारांसाठी

िप.च,

4)राममं दर प रसर गणनाथ परमे री दशनमुत आप सुकेवा
चचवड गाव गणेशपेठ सानेवाडा खुखकता पडवळ आळी िप.च,

कृ णाजी ल मण चचवडे पाटील अ यािसका व पधा
९५

चचवडगाव

परी ा क , चचवडगाव, तळ मजला पाक ग शेड मांक
१

1)राममं दर प रसर गणनाथ परमे री दशनमुत आप सुकेवा
िचचंवड गाव गणेशपेठ सानेवाडा खुखकता पडवळ आळी िप.च,
2)पडवल आली चचवड वाडा दु गा वाडा ऊपा बवके वाडा नप्
चचवड गाव गणेशपेठ सानेवाडा खुखकता पडवळ आळी िप.च,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

2
चचवडगाव

3
परी ा क , चचवडगाव, तळ मजला पाक ग शेड मांक
२

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . ४
९७

चचवडगाव

पूव-पि म इमारत, दि णािभमुखी, पि मेकडू न खोली
नं. ३

4

चचवडगाव

९९

तालेरानगर

१००

तालेरानगर

१०१

१०२

तालेरानगर

तालेरानगर

१०३

तालेरानगर

१०४

तालेरानगर

ि या कवा

5

1)अिमत िब डग 1ते 20 22 ते45 70 .71.76.83.85.102.10
चचवड गांव चचवडे चाळ गोखले पाक भाजी मंडई प.च,

1)अिमत िब डग 1ते 20 22 ते45 70 .71.76.83.85.102.10
चचवड गांव चचवडे चाळ गोखले पाक भाजी मंडई प.च,
2)21 46 ते 68 72 ते 85 18 .96. चचवड गांव चचवडे चाळ

ते

190 416

ते

430 518

ते

430

528.530.571.776. चचवड गांव चचवडे चाळ गोखले पाक

पूव-पि म इमारत, दि णािभमुखी, पि मेकडू न खोली

भाजी मंडई प.च, 2)िपपरी चचवड म न पा वाड

नं. ५

970 ते ् 1 चचवड गांव चचवडे चाळ गोखले पाक भाजी मंडई

पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड,

प.च,
1)संताजी नगर दशन नगर संताजीनगर िववेकनगर के शव नगर

पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड,
तळमजला, दि णेकडील खोली ं . ३(११)
पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड,
तळमजला, दि णेकडील खोली ं . ४(१२)
पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड,
तळमजला, उ रे कडील खोली ं . ५ (१३)
पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड,
तळमजला, उ रे कडील खोली ं .६ (१४)
पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड, पिहला
मजला, पूवकडील खोली ं .७ (२०)

सव मतदारांसाठी

गोखले पाक भाजी मंडई प.च,

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज चचवड गेट . ४

तळमजला, दि णेकडील खोली ं . १ (६)

सव मतदारांसाठी

2)NULL, 3)NULL, 4)NULL,

1)96 116
९८

आहे कवा फ

पु षांक रता

कृ णाजी ल मण चचवडे पाटील अ यािसका व पधा
९६

मतदानाचे े

सव मतदारांसाठी

.8 पैक

दशन अपाटमट िप.,
1)िववेक वसाहत संताजीनगर िववेकनगर के शव नगर दशन
अपाटमट िप., 2), 3)NULL, 4)िववेक वसाहत संताजीनगर

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

िववेकनगर के शव नगर दशन अपाटमट िप.,
1)के शवनगर संताजीनगर िववेकनगर के शव नगर दशन अपाटमट
िप., 2) भात कॉलनी संताजीनगर िववेकनगर के शव नगर दशन

सव मतदारांसाठी

अपाटमट िप., 3)NULL,
1) भात कॉलनी संताजीनगर िववेकनगर के शव नगर दशन
अपाटमट िप., 2)कु णाल इ टेट सु भात कॉलनी संताजीनगर
िववेकनगर के शव नगर दशन अपाटमे ट िप.,
1)काकडे टाऊन शीप एच.ए.डे हलपस संताजीनगर िववेकनगर
के शव नगर दशन अपाटमे ट िप.,
1)िववेक वसाहत संताजीनगर िववेकनगर के शव नगर दशन
अपाटमे ट िप., 2) भात कॉलनी संताजीनगर िववेकनगर के शव

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

नगर दशन अपाटमे ट िप.,
1)कु णाल इ टेट सु भात कॉलनी संताजीनगर िववेकनगर के शव
नगर दशन अपाटमे ट िप., 2)पावर हौ.चौ. ( तालेरा नगर रोड )

१०५

तालेरानगर

पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड, पिहला
मजला, पूवकडील खोली ं .८ (६८)

चचवड पावर हाउस के शव नगर र ता भोईर आळी वाड

,

3)गावडे भोईरआळी चचवड पावर हाउस के शव नगर र ता
भोईर आळी वाड

सव मतदारांसाठी

, 4)गावडे आळी चचवड पावर हाउस के शव

नगर र ता भोईर आळी वाड

, 5)पावर हाऊस चौक चचवड

पावर हाउस के शव नगर र ता भोईर आळी वाड ,
1)पावर हाऊस चौक चचवड पावर हाउस के शव नगर र ता
भोईर आळी वाड , 2)गावडे भोईर आळी चचवड पावर हाउस
१०६

तालेरानगर

पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड, पिहला

के शव नगर र ता भोईर आळी वाड

मजला, पूवकडील खोली ं .९ (६७)

पावर हाउस के शव नगर र ता भोईर आळी वाड

, 3)माळी आळी चचवड
, 4)कमला

सव मतदारांसाठी

कॉनर चचवड पावर हाउस के शव नगर र ता भोईर आळी वाड
,
१०७

तालेरानगर

पो ार इं टरनँशनल कु ल, काकडेपाक, चचवड, पिहला
मजला, पूवकडील खोली ं .१०

1)गावडे आळी के शव नगर चचवड पावर हाउस के शव नगर
र ता भोईर आळी वाड , 2)पागेची तालीम ते नबाळकर वाडा

सव मतदारांसाठी

के शवनगर भोईर आळी प. च.म.न.पा.वाड .7 पैक ,
1)भोईरआळी (खेनट िनवास समोर) के शवनगर भोईर आळी
प. च.म.न.पा.वाड
िशवा

िप. च.म.न.पा. मुलामुल ची शाळा, के शवनगर, चचवड,
१०८

तालेरानगर

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुख, तळमजला, उ रे कडू न
खोली . १ - जुनी इमारत

अपाटमट

प. च.म.न.पा.वाड

.7 पैक , 2)भोईरआळी िशलाअपाटमट
(राजेश
.7

टेल

के शवनगर

पैक ,

3)साईबाबा

के शवनगर भोईर आळी प. च.म.न.पा.वाड

भोईर
मं दर

आळी
माग

.7 पैक , 4)भैरोबा

मं दरबाग वीर मंगलमुत पुराणीक वाडा िचचंवड पागेची तालीम
देव थान वाडा मंगलमूत वाड क, 5)राममंदीर ते खासणीस वाडा
पागेची तालीम िचचंवड पागेची तालीम देव थान वाडा
मंगलमूत

वाड क, 6)पागेची तालीम ते

नबाळकर वाडा

के शवनगर भोईर आळी प. च.म.न.पा.वाड .7 पैक , 7)NULL,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)राममंदीर ते खासणीस वाडा पागेची तालीम िचचंवड पागेची
तालीम देव थान वाडा मंगलमूत वाड क, 2)गांधीपेठ पागेची
तामील िचचंवड पागेची तालीम देव थान वाडा मंगलमूत वाड
क, 3) मशान भुमी भाग ते कोसेकाळा िब डीग िचचंवड पागेची
िप. च.म.न.पा. मुलामुल ची शाळा, के शवनगर, चचवड, तालीम देव थान वाडा मंगलमूत वाड क, 4)भेरवनाथ मं दर
१०९

तालेरानगर

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुख, तळमजला, उ रे कडू न

(कुं भार वाडा) िचचंवड पागेची तालीम देव थान वाडा मंगलमूत

खोली . २ - जुनी इमारत

वाड क, 5)मेहता

सव मतदारांसाठी

दस साठे वाडा िचचंवड पागेची तालीम

देव थान वाडा मंगलमूत वाड क, 6)तलठी ऑ फस ते मोरया
गोसावी समाधी िचचंवड पागेची तालीम देव थान वाडा
मंगलमूत वाड क, 7)भोईर आळी साईबाबा मं दर िचचंवड
पागेची तालीम देव थान वाडा मंगलमूत वाड क,
िप. च.म.न.पा. मुलामुल ची शाळा, के शवनगर, चचवड,
११०

के शवनगर

दि ण उ र नवीन इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला,

1)तानाजी नगर िगतांजली अपणा सोसा

ेहल िब.हेभांग

चचवड गाव तानाजीनगर,

सव मतदारांसाठी

उ रे कडू न खोली . १
िप. च.म.न.पा. मुलामुल ची शाळा, के शवनगर, चचवड, 1)तानाजी नगर रजनी सोसा. मं. हचैत य िब डीग चचवड
१११

११२

के शवनगर

के शवनगर

दि ण उ र नवीन इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला,

गाव

उ रे कडू न खोली . २

प. च.म.न.पा.वाड . 10 पैक , 3)NULL,
1)काकडे पाक काकडे पाक प. च.म.न.पा.वाड

क याण ित ान दारा िन मत "सुखी भवन",के शवनगर,
चचवड, वाहनतळ, पुव कडु नखोली .१

तानाजीनगर,

११३

के शवनगर

पाक

काकडे

पाक

सव मतदारांसाठी

. 10 पैक ,

2)ल ढेनगर बालाजी नगर तालेरा हॉ पीटल तानाजीनगर लक

सव मतदारांसाठी

रोड िभमनगर जगताप,
1)िभमनगर शदे बेकरी तालेरा हॉ पीटल तानाजीनगर लक रोड
िभमनगर

क याण ित ान दारा िन मत "सुखी

2)काकडे

जगताप,

2)आगरवाल

चाळ

तालेरा

हॉ पीटल

तानाजीनगर लक रोड िभमनगर जगताप, 3)िचरं तन िब डीग

भवन",के शवनगर, चचवड वाहनतळ, पुव कडु नखोली .२ तालेरा हॉ पीटल तानाजीनगर लक रोड िभमनगर जगताप,
4)काकडे पाक काकडे पाक प. च.म.न.पा.वाड

सव मतदारांसाठी

. 10 पैक ,

5)NULL,
११४

११४अ

के शवनगर

के शवनगर

क याण ित ान दारा िन मत "सुखी भवन",के शवनगर,
चचवड,वाहनतळ, पुव कडु नखोली .३

के शवनगर

के शवनगर

सव मतदारांसाठी

हॉ पीटल सव भाग प.िच.म.न.पा.व, 3)NULL, 4),
1)काकडे पाक काकडे पाक प. च.म.न.पा.वाड

भवन",के शवनगर, चचवड, वाहनतळ, पुव कडु नखोली

2)स है. न.283 तालेरा हॉ पीटल रोड (तालेरा नगर ) तालेरा सव मतदारासाठी

. 10 पैक ,

हॉ पीटल सव भाग प.िच.म.न.पा.व, 3)NULL, 4),

क याण ित ान दारा िन मत "सुखी

1)स है. न.283 तालेरा हॉ पीटल रोड (तालेरा नगर ) तालेरा

भवन",के शवनगर, चचवड, पिहला मजला, पुव

हॉ पीटल

कडु नखोली .१

प. च.म.न.पा.वाड . 10 पैक ,
1)गावडे भोईर आळी कु णाल पाक भोईर आळी कु णाल पाक

क याण ित ान दारा िन मत "सुखी
११६

. 10 पैक ,

2)स है. न.283 तालेरा हॉ पीटल रोड (तालेरा नगर ) तालेरा

क याण ित ान दारा िन मत "सुखी
.४

११५

1)काकडे पाक काकडे पाक प. च.म.न.पा.वाड

भवन",के शवनगर, चचवड, पिहला मजला, पुव
कडु नखोली .२

सव

भाग

प.िच.म.न.पा.व,

2)काकडे

पाक

दप तंभ सुंदर मोती सुखवाणी, 2)सर वती गावडे शाळे जवळ
भोईर आळी कु णाल पाक

दप तंभ सुंदर मोती सुखवाणी,

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

3)NULL, 4)NULL,
1)सर वती गावडे शाळे जवळ भोईर आळी कु णाल पाक दप तंभ

क याण ित ान दारा िन मत "सुखी
११७

के शवनगर

भवन",के शवनगर, चचवड, पिहला मजला, पुव
कडु नखोली .३

सुंदर मोती सुखवाणी, 2)तालेरा हाि पटल काकडे आंगण भोईर
आळी कु णाल पाक दप तंभ सुंदर मोती सुखवाणी, 3)सुखवाणी
लािसक काकडे नगर भोईर आळी कु णाल पाक दप तंभ सुंदर

सव मतदारांसाठी

मोती सुखवाणी, 4)संताजी नगर भोईर आळी कु णाल पाक
दप तंभ सुंदर मोती सुखवाणी,

११८

चचवडगाव

११९

चचवडगाव

ातीवीर चाफे कर िव ालय, चचवड, पूव पि म
इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . १
ातीवीर चाफे कर िव ालय, चचवड, पूव पि म
इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . २

1)तानाजी

नगर

तानाजीनगर

ल ढेनगर,

2)लोढेनगर

तानाजीनगर ल ढेनगर, 3)तानाजीनगर ल ढेनगर,
1)तानाजी नगर कािलका माता मंदीर तानाजी नगर सरदार
गावडे सदन यशोवेल

प.िच.म.न.पा.वा, 2)तानाजी नगर

सोनवणे व त धा य दु कान तानाजी नगर सरदार गावडे सदन
यशोवेल प.िच.म.न.पा.वा,

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

2

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

3

4

5

1)िशवाजी उदय मंडळ तानाजी नगर सरदार गावडे सदन
यशोवेल प.िच.म.न.पा.वा, 2)दशन हॉल तानाजी नगर सरदार
गावडे सदन यशोवेल

प.िच.म.न.पा.वा, 3)चं भागा कॉलनी

तानाजी नगर सरदार गावडे सदन यशोवेल प.िच.म.न.पा.वा,
१२०

चचवडगाव

ातीवीर चाफे कर िव ालय, चचवड, पूव पि म
इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . ३

4)कुं भार चाळ तानाजी नगर सरदार गावडे सदन यशोवेल
प.िच.म.न.पा.वा, 5)िशवजी उदय मंडळ धनदौलत पारस

सव मतदारांसाठी

गाय ी अपाटमट (िव तानाजीनगर िशवाजी उदय मंडळाजवळील
भाग प.िच.म.न.पा, 6)िशवाजी उदय मंडळ ( गु भ

बी) डॉ.

पगळे िनवास तानाजीनगर िशवाजी उदय मंडळाजवळील भाग
प.िच.म.न.पा,
1)िशवाजी उदय मंडळ ( गु भ

बी) डॉ. पगळे िनवास

तानाजीनगर िशवाजी उदय मंडळाजवळील भाग प.िच.म.न.प,
2) साद अपाटमट तानाजीनगर िशवाजी उदय मंडळाजवळील
भाग प.िच.म.न.प, 3)तानाजी नगर दशन हॉल पाठीमागे लक
रोड तानाजी नगर दशनीनगर बळवंत आ म दशन हॉ, 4)मािणक
कॉलनी दशन नगरी लक रोड तानाजी नगर दशनीनगर बळवंत
आ म दशन हॉ, 5)गजानन महाराज मं दर लक रोड तानाजी
१२१

चचवडगाव

ातीवीर चाफे कर िव ालय, चचवड, पूव पि म
इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . ४

नगर दशनीनगर बळवंत आ म दशन हॉ, 6)दशन हॉल (च हाण
िनवास ) लक रोड तानाजी नगर दशनीनगर बळवंत आ म
दशन हॉ, 7)िशवाजी उदय मंडळ ( गु भ

सव मतदारांसाठी

बी) डॉ. पगळे

िनवास तानाजीनगर िशवाजी उदय मंडळाजवळील भाग
प.िच.म.न.पा, 8) साद अपाटमट तानाजीनगर िशवाजी उदय
मंडळाजवळील

भाग

प.िच.म.न.प,

9)िवराम

बंगला

तानाजीनगर िशवाजी उदय मंडळाजवळील भाग प.िच.म.न.पा,
10)ि यंका अपाटमट तानाजीनगर िशवाजी उदय मंडळाजवळील
भाग प.िच.म.न.पा,

1)आदश नगर रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी घर,
2)आझाद कॉलनी रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी घर
लातूरकर मार, 3)आझाद चौक रहाटणी सहया ी बाजार प रसर
परदेशी घर लातूरकर मार, 4)नढेनगर रहाटणी सहया ी बाजार
१२२

िवजयनगर

िनमल बेथनी इं ि लश कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी,

प रसर परदेशी घर, 5)आझाद िम

काळे वाडी

दि ण उ र इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . १

बाजार प रसर परदेशी घर, 6)पोलीस चौक जवळ रहाटणी

मंडळ रहाटणी सहया ी

सव मतदारांसाठी

सहया ी बाजार प रसर परदेशी घर, 7)पाचपीर चौक रहाटणी
सहया ी बाजार प रसर परदेशी घर, 8)आ ीनी कॉलनी रहाटणी
सहया ी बाजार प रसर परदेशी घर, 9)समथ कॉलनी रहाटणी
काळे वाडी, 10)गणेश कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,

१२३

1)गणेश कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 2)साई कॉलनी रहाटणी

िवजयनगर

िनमल बेथनी इं ि लश कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी,

काळे वाडी

दि ण उ र इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . ३

िवजयनगर

िनमल बेथनी इं ि लश कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी,

बाजार प रसर परदेशी घर, 4)पवना नगर रहाटणी सहया ी

काळे वाडी

दि ण उ र इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . ४

बाजार प रसर परदेशी घर, 5)नढेनगर रहाटणी सहया ी बाजार

काळे वाडी,

3)शांतीनगर

कॉलनी

रहाटणी

काळे वाडी,

सव मतदारांसाठी

4)अ फा सा शाळा व रोड रहाटणी काळे वाडी,
1)नढे नगर रहाटणी काळे वाडी, 2)आदशनगर रहाटणी सहया ी
बाजार प रसर परदेशी घर, 3)आझाद कॉलनी रहाटणी सहया ी

१२४

सव मतदारांसाठी

प रसर परदेशी घर, 6)साई कॉलनी समथ कॉलनी काळे वाडी
रहाटणी द मंदीर,
1)साई कॉलनी समथ कॉलनी काळे वाडी रहाटणी द मंदीर,
१२५

िवजयनगर

िनमल बेथनी इं ि लश कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी,

2)समथ कॉलनी काळे वाडी रहाटणी द मंदीर, 3)वैभव कॉलनी

काळे वाडी

दि ण उ र इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . ५

समथ कॉलनी काळे वाडी रहाटणी द मंदीर, 4) योतीबा मंदीर

सव मतदारांसाठी

रहाटणी काळे वाडी,
1) ांती चौक रहाटणी काळे वाडी, 2)मोरया कॉलनी रहाटणी
काळे वाडी, 3)वैभव कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 4)अ फा सा
१२६

िवजयनगर

िनमल बेथनी इं ि लश कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी,

काळे वाडी

दि ण उ र इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . ६

चच रहाटणी काळे वाडी, 5)समथ कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,
6)गणेश कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 7)तापक र नगर रहाटणी

सव मतदारांसाठी

काळे वाडी, 8)िनमल शालेजवळ रहाटणी काळे वाडी, 9)NULL,
10)गणेश कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 11)वैभव कॉलनी रहाटणी

१२७

िवजयनगर

िनमल बेथनी इं ि लश कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी,

काळे वाडी

दि ण उ र इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली . ७

काळे वाडी,
1)मोरया कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 2)समथ कॉलनी रहाटणी
काळे वाडी, 3)गणेश कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 4)िनमल
शालेजवळ रहाटणी काळे वाडी,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)िनरं कारी र ता काळे वाडी रहाटणी काळे वाडी, 2)अ फा सा
चच काळे वाडी रहाटणी काळे वाडी, 3)साई कॉलनी काळे वाडी
रहाटणी काळे वाडी, 4)सतसंग भवन प रसर काळे वाडी रहाटणी
काळे वाडी, 5)साई इनळसू िब डीग प रसर काळे वाडी रहाटणी
१२८

िवजयनगर

िनमल बेथनी इं ि लश कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी,

काळे वाडी

दि ण उ र इमारत, तळ मजला, पूवकडू न खोली . १

काळे वाडी,

6) ी

हाि पटल

शेजारी

काळे वाडी

रहाटणी

काळे वाडी, 7) योितबा मंगल कायालय रहाटणी काळे वाडी,

सव मतदारांसाठी

8)समथ मंदीर शेजारी रहाटणी काळे वाडी, 9)साई कॉलनी
रहाटणी काळे वाडी, 10)माया माकट प रसर काळे वाडी रहाटणी
काळे वाडी, 11)िनमल शाळे समोरीळ प रसर काळे वाडी रहाटणी
काळे वाडी, 12)समथ कॉलनी काळे वाडी रहाटणी काळे वाडी,
13)NULL,
1) ी गजानन मंगल कायालय समोर रहाटणी सहया ी बाजार
प रसर परदेशी, 2)आदशनगर रहाटणी सहया ी बाजार प रसर
परदेशी, 3)अ य िमनी माकट रहाटणी सहया ी बाजार प रसर

१२९

िवजयनगर
काळे वाडी

अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, रहाटणी,

परदेशी, 4)आझाद कॉलनी रहाटणी सहया ी बाजार प रसर
दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न परदेशी, 5)म न पा शाळे मागे रहाटणी सहया ी बाजार प रसर
खोली . १
परदेशी, 6)अिवनाश मंगलकायालय रहाटणी सहया ी बाजार

सव मतदारांसाठी

प रसर परदेशी, 7)भोईर िब डीग रहाटणी सहया ी बाजार
प रसर परदेशी, 8)पवना नगर रहाटणी सहया ी बाजार प रसर
परदेशी,
1)गणेश मंदीर रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी,
2)तापक र नगर रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी,
3)आदश चौक रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी,
4)गोकु ळवाडा रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी,
१३०

िवजयनगर
काळे वाडी

अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, रहाटणी,

5)गांवठाण रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी, 6)तापक र

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला,

शाळा रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी, 7)आझाद चौक

उ रे कडू न खोली . ३

रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी, 8)नढेनगर रहाटणी

सव मतदारांसाठी

सहया ी बाजार प रसर परदेशी, 9)आदशनगर गोकु ळवाडा
रहाटणी सहया ी बाजार प रसर परदेशी, 10)अतुल मेडीकल
समोर काळे वाडी रहाटणी काळे वाडी, 11)गणराज कॉलनी
रहाटणी काळे वाडी, 12)गोकु ळवाडा रहाटणी काळे वाडी,
१३१

१३२

१३३

िवजयनगर

अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, दि ण उ र

काळे वाडी

इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ४

िवजयनगर

अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, दि ण उ र

काळे वाडी

इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ५

िवजयनगर

अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, दि ण उ र

काळे वाडी

इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ६

1)गोकु ळवाडा रहाटणी काळे वाडी, 2)NULL,

सव मतदारांसाठी

1)पवनानगर रहाटणी काळे वाडी,

सव मतदारांसाठी

1)आदशनगर

रहाटणी

िवजयनगर

अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, दि ण उ र

काळे वाडी

इमारत,पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ७

2)पवनानगर

रहाटणी
सव मतदारांसाठी

नगर मशान भुमी जवळ (र.कावाडी ) रहाटणी काळे वाडी,
1)आदश नगर

१३४

काळे वाडी,

काळे वाडी, 3)म न पा शाळे जवळ रहाटणी काळे वाडी, 4)आदश

मशान भुमी जवळ (र.कावाडी ) रहाटणी

काळे वाडी, 2)मोरया कॉलनी रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर
काळे वाडी, 3)नवर

चौक रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर

काळे वाडी, 4)िशवश

चौक रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर

सव मतदारांसाठी

काळे वाडी,
1)अिभनव वाचनालय रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर काळे वाडी,

१३५

िवजयनगर
काळे वाडी

2)अ फा सा मागील र ता रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर
अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, दि ण उ र काळे वाडी, 3)अ फा सा चच पुढील र ता रहाटणी काळे वाडी
इमारत,पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ८ िवजयनगर काळे वाडी, 4)वैभव कॉलनी रहाटणी काळे वाडी

सव मतदारांसाठी

िवजयनगर काळे वाडी, 5)समथ कॉलनी रहाटणी काळे वाडी
िवजयनगर काळे वाडी,
1)समथ कॉलनी रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर काळे वाडी,
2) ांतीचौक रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर काळे वाडी, 3)जय
१३६

िवजयनगर

अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, दि ण उ र

काळे वाडी

इमारत,पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ९

भवानी िम

मंडळ रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर काळे वाडी

भोईर व ती नखाते व, 4) वामी मं दरा मागे रहाटणी काळे वाडी

सव मतदारांसाठी

िवजयनगर काळे वाडी भोईर व ती नखाते व, 5) योितबा मं दरा
जवळ रहाटणी काळे वाडी िवजयनगर काळे वाडी भोईर व ती
नखाते व,
1)गोकु ळवाडा

१३७

िवजयनगर
काळे वाडी

रहाटणी काळे वाडी, 2)पवनानगर रहाटणी
अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, दि ण उ र काळे वाडी, 3)आदशनगर रहाटणी काळे वाडी, 4)गणेश मंदीर
इमारत,पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . १० आदशनगर रहाटणी काळे वाडी, 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11),
12), 13),14),15),16),17),18),19),20),

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)गणेश मंदीर आदशनगर रहाटणी काळे वाडी, 2)पोलीस चौक

१३८

िवजयनगर
काळे वाडी

मागे रहाटणी काळे वाडी, 3)म न पा शाळे जवळ रहाटणी
अ फा सा हाय कू ल, िवजयनगर, काळे वाडी, दि ण उ र काळे वाडी, 4)मोरया कॉलनी रहाटणी व प रसर, 5)शांती
इमारत, पूवािभमुखी, तळमजा दि णेकडू न खोली . १ कॉलनी रहाटणी व प रसर, 6) ांती चौक रहाटणी व प रसर,
(Activity Room)
7)िवजयनगर रहाटणी व प रसर, 8)गणेश कॉलनी रहाटणी व

सव मतदारांसाठी

प रसर, 9)वैभव कॉलनी रहाटणी व प रसर, 10)समथ कॉलनी
रहाटणी व प रसर, ,
1) ेमलोक कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 2) ांतीवीर कॉलनी
रहाटणी काळे वाडी, 3)साईनाथ कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,
बी.टी.मेमोरीयल इं ि लश िमिडयम कु ल (ओम से टस
१३९

काळे वाडी

हाय कु ल), दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न
खोली . १

4)िशवकृ पा कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 5)एकता कॉलनी
रहाटणी

काळे वाडी,

काळे वाडी, 7)शमा

6)आदश

नगर

काळे वाडी

बी ड ग शेजारी

रहाटणी

रहाटणी
काळे वाडी,

सव मतदारांसाठी

8)चतु: ृंगी कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 9)िवजय नगर नदी
जवळ रहाटणी काळे वाडी, 10)एकता कॉलनी (प रसर) रहाटणी
काळे वाडी, 11) ांतीवीर कॉलनी (प रसर ) रहाटणी काळे वाडी,

बी.टी.मेमोरीयल इं ि लश िमिडयम कु ल (ओम से टस
१४०

काळे वाडी

हाय कु ल), दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न 1)नढेनगर नदी जवळ रहाटणी काळे वाडी,

सव मतदारांसाठी

खोली . २
1) ेमलोक समीर व प रसर रहाटणी काळे वाडी, 2)राजवाडे नगर
प रसर माने शाळा प रसर रहाटणी काळे वाडी, 3)िवठठल मंदीर
बी.टी.मेमोरीयल इं ि लश िमिडयम कु ल (ओम से टस
१४१

काळे वाडी

शेजारी रहाटणी काळे वाडी, 4)आयपा मंदीर प रसर रहाटणी

हाय कु ल), दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न काळे वाडी, 5) वराज कॉलनी आ य पा मंदीर प रसर रहाटणी
खोली . ३

सव मतदारांसाठी

काळे वाडी, 6)कोकणे नगर रहाटणी काळे वाडी, 7)जय हद
कॉलनी राजवाडे नगर रहाटणी काळे वाडी, 8) ेमलोक कॉलनी
प रसर रहाटणी काळे वाडी, 9)NULL,
1) ेमलोक कॉलनी प रसर रहाटणी काळे वाडी, 2)सहयोग

बी.टी.मेमोरीयल इं ि लश िमिडयम कु ल (ओम से टस
१४२

काळे वाडी

कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 3)िशवकृ पा कॉलनी रहाटणी
हाय कु ल), दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न काळे वाडी, 4) ांतीवीर कॉलनी (प रसर ) रहाटणी काळे वाडी,
खोली . ४
5)नढेनगर नदी जवळ रहाटणी काळे वाडी, 6) ेमलोक समीर व

सव मतदारांसाठी

प रसर रहाटणी काळे वाडी,
बी.टी.मेमोरीयल इं ि लश िमिडयम कु ल (ओम से टस
१४३

काळे वाडी

हाय कु ल), दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न
खोली . ५

1)चतु: ुंगी कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 2)एकता कॉलनी
(प रसर) रहाटणी काळे वाडी,

सव मतदारांसाठी

1)राजवाडे नगर प रसर माने शाळा प रसर रहाटणी काळे वाडी,
2) वराज कॉलनी आ य पा मंदीर प रसर रहाटणी काळे वाडी,
3)कोकणे नगर रहाटणी काळे वाडी, 4)चतु: ुंगी कॉलनी रहाटणी
काळे वाडी, 5)संतोषी माता मंदीर प रसर रहाटणी काळे वाडी,
बी.टी.मेमोरीयल इं ि लश िमिडयम कु ल (ओम से टस
१४४

काळे वाडी

हाय कु ल), दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न
खोली . ६

6)ितरं गा कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 7)रोहीत पाक व शेजारील
प रसर रहाटणी काळे वाडी, 8)िशवश

कॉलनी व शेजारील

रहाटणी काळे वाडी, 9)तुळजाभवानी कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,
10)कोकणेनगर

द मंदीर

काळू बाई

कोकणेनगर

सव मतदारांसाठी

नढेव ती

योतीबानगर राजवाडे नगर आझाद नगर, 11)कोकणेनगर
द मंदीर काळू बाई कोकणेनगर नढेव ती योतीबानगर राजवाडे
नगर

आझाद

नगर,

12)कोकणेनगर

द मंदीर

काळू बाई

कोकणेनगर नढेव ती योतीबानगर राजवाडे नगर आझाद नगर,
बी.टी.मेमोरीयल इं ि लश िमिडयम कु ल (ओम से टस
१४५

काळे वाडी

हाय कु ल), दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न
खोली . ७

1)कोकणेनगर

1)कोकणेनगर
योतीबानगर
बी.टी.मेमोरीयल इं ि लश िमिडयम कु ल (ओम से टस
१४६

काळे वाडी

हाय कु ल), दि ण उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न
खोली . ८

द मंदीर

काळू बाई

कोकणेनगर

नढेव ती

योतीबानगर राजवाडे नगर आझाद नगर,
द मंदीर
राजवाडे

काळू बाई
नगर

कोकणेनगर

आझाद

नगर,

सव मतदारांसाठी

नढेव ती
2)नढेव ती

कोकणेनगर नढेव ती योतीबानगर राजवाडे नगर आझाद नगर,
3) योितबा नगर कोकणेनगर नढेव ती योतीबानगर राजवाडे
नगर आझाद नगर, 4)राजवाडेनगर कोकणेनगर नढेव ती

सव मतदारांसाठी

योतीबानगर राजवाडे नगर आझाद नगर, 5)आझादनगर
कॉलनी कोकणेनगर नढेव ती

योतीबानगर राजवाडे नगर

आझाद नगर, 6)NULL, 7)NULL,
१४७

काळे वाडी

िप. च. मनपा शाळा मांक ५६/ २काळे वाडी, जुनी

1)काळे वाडी गांवठाण मनपाशाळा पोलीस चौक

इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली ं १

गावठाण नढेव ती कोकणेनगर आझाद कॉलनी,

काळे वाडी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1
१४८

१४९

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

काळे वाडी

3
िप. च. मनपा शाळा मांक ५६/ २ काळे वाडी, जुनी
इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली ं २
िप. च. मनपा शाळा मांक५६/ २काळे वाडी, जुनी
इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली ं ३
प. च. मनपा ाथिमक शाळा ५६/१, पवनानगर,

१५०

काळे वाडी

काळे वाडी, बी.आर.टी. रोड लगत, तळ मजला पाक ग
शेड मांक १
प. च. मनपा ाथिमक शाळा ५६/१, पवनानगर,

१५१

काळे वाडी

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2
काळे वाडी

मतदानाचे े

काळे वाडी, बी.आर.टी. रोड लगत, तळ मजला पाक ग

4

5

1)नढेव ती काळे वाडी गावठाण नढेव ती कोकणेनगर आझाद
कॉलनी, 2)कोकणेनगर काळे वाडी गावठाण नढेव ती कोकणेनगर

सव मतदारांसाठी

आझाद कॉलनी, 3)NULL,
1)आझाद कॉलनी काळे वाडी गावठाण नढेव ती कोकणेनगर
आझाद कॉलनी, 2) योितबा नगर समथ कॉलनी नढे चाळ,

सव मतदारांसाठी

3)समथ कॉलनी योितबा नगर समथ कॉलनी नढे चाळ,
1)नढेचाळ योितबा नगर समथ कॉलनी नढे चाळ, 2)आझाद
कॉलनी योितबा नगर समथ कॉलनी नढे चाळ, 3)NULL,

1)आझाद कॉलनी योितबा नगर समथ कॉलनी नढे चाळ,

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

शेड मांक २
1)म न पा शाळे जवळ काळे वाडी रहाटणी योितबा नगर इं गळे
१५२

काळे वाडी

प. च. मनपा उदू शाळा काळे वाडी, नवीन इमारत,
तळमजला, दि णेकडू न खोली ं २

हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी, 2) योितबा कामगार क याण
मंडळा जवळ रहाटणी योितबा नगर इं गळे हॉ पीटल रहाटणी

सव मतदारांसाठी

काळे वाडी, 3)काळे वाडी गावठाण रहाटणी योितबा नगर इं गळे
हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी, 4)NULL, 5)NULL,
1) योितबा नगर रहाटणी

योितबा नगर इं गळे हॉ पीटल

रहाटणी काळे वाडी, 2)काळे वाडी पोलीस जवळ
योितबा

नगर

इं गळे

हॉ पीटल

रहाटणी

रहाटणी
काळे वाडी,

3)उपअि यता वसाहत योितबा नगर रहाटणी योितबा नगर
इं गळे हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी, 4) ीराम कॉलनी काळे वाडी
रहाटणी

योितबा नगर इं गळे हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी,

5)बाजी भु चौक काळे वाडी रहाटणी
१५३

काळे वाडी

प. च. मनपा उदू शाळा काळे वाडी, नवीन इमारत,
तळमजला, दि णेकडू न खोली ं 3

हॉ पीटल
रहाटणी

रहाटणी

काळे वाडी,

योितबा नगर इं गळे

6) ाने र

मंगलकायालय

योितबा नगर इं गळे हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी,

7)पांडुरग नढे चाळ रहाटणी

सव मतदारांसाठी

योितबा नगर इं गळे हॉ पीटल

रहाटणी काळे वाडी, 8)कोकणे नगर रहाटणी योितबा नगर इं गळे
हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी, 9) ेमलोक कॉलनी रहाटणी
योितबा नगर इं गळे हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी, 10)आदश
नगर रहाटणी

योितबा नगर इं गळे

हॉ पीटल

रहाटणी

काळे वाडी, 11)िव णु मंगल कायालय रहाटणी योितबा नगर
इं गळे हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी, 12)नढेचाळ रहाटणी
योितबा नगर इं गळे हॉ पीटल रहाटणी काळे वाडी,
१५४

काळे वाडी

१५५

काळे वाडी

एम. एम िव ामं दर (मराठवाडा िम मंडळ) काळे वाडी
पा कग (तळमजला ) पि म शेड .१
एम.एम.िव ामं दर(मराठवाडा िम मंडळ)
काळे वाडी(तळमजला पा कग) पा कग शेड .२

1)NULL,

सव मतदारांसाठी

1)मोरया कॉलनी 1 ते 20, 33 ते 104 तापक र नगर मोरया
कॉलनी, 2)कदम व ती 105 ते 107, 109 तापक र नगर मोरया

सव मतदारांसाठी

कॉलनी,
1)कदम व ती 105 ते 107 109 तापक र नगर मोरया कॉलनी,

१५६

काळे वाडी

एम.एम.िव ामं दर(मराठवाडा िम मंडळ)
काळे वाडी(तळमजला पा कग) पा कग शेड .३

2)तापक र नगर 125 ते 142 153 ते 156 2113 . तापक र
नगर

मोरया

कॉलनी

कदम

व ती,

3)मोरया

7.26.37.40.179.205.211.212.225.247.247

कॉलनी

सव मतदारांसाठी

तापक र

नगर मोरया कॉलनी कदम व ती,
1)कदम व ती 1 ते 6 27

ते 37 41 .124.143.152.157

तापक र नगर मोरया कॉलनी कदम व ती, 2)तापक र नगर 125
१५७

काळे वाडी

एम.एम.िव ामं दर(मराठवाडा िम मंडळ)

ते 142 153 ते 156 2113 . 22 तापक र नगर मोरया कॉलनी

काळे वाडी(तळमजला) पा कग शेड .४

कदम

व ती,

3)मोरया

कॉलनी

सव मतदारांसाठी

7.26.37.40.179.205.211.212.225. तापक र नगर मोरया
कॉलनी कदम व ती, 4)NULL,
1)मोरया
१५८

काळे वाडी

कॉलनी

7.26.37.40.179.205.211.212.225.

बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव

तापक र नगर मोरया कॉलनी कदम व ती, 2)कदम व ती 1 ते 6

पि म इमारत, दि णािभमुखी, पि मेकडू न खोली नंबर

27 ते 37 41.124.143.152.157.178.2 तापक र नगर मोरया

१

कॉलनी कदम व ती, 3)तापक र नगर जयोितषा नगर मिनषा िन

सव मतदारांसाठी

तापक र नगर योितबानगर अि नी कॉलनी रहाटणी, 4)NULL
बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव
१५९

काळे वाडी

पि म इमारत, दि णािभमुखी, पि मेकडू न खोली नंबर
३

1)तपाक र नगर योितबा कॉलनी तापक र नगर योितबानगर
अि नी कॉलनी िनकय िनवास श,

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मांक

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

1

2
काळे वाडी

3

4

पि म इमारत, दि णािभमुखी, पि मेकडू न खोली नंबर
४

काळे वाडी

पि म इमारत, दि णािभमुखी, पि मेकडू न खोली नंबर
५

नगर

योितबानगर अि नी कॉलनी रहाटणी, 2)काळे वाडी

येितबा नगर 42.45.58.62 तापक र नगर

योितबानगर

1)िनकम िनवास योितबा नगर 215 ते 228 23 तापक र नगर
योितबा नगर अि नी कॉलनी रहाटणी,

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

येितबा नगर 42.45.58.62 तापक र नगर

योितबानगर
काळे वाडी
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1)तापक र नगर योितबा 1.41.46.57.63.86.106. तापक र

1)काळे वाडी

१६२

ि या कवा

अि नी कॉलनी रहाटणी, 3)NULL,

बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव
१६१

आहे कवा फ

पु षांक रता

बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव
१६०

मतदानाचे े

अि नी

कॉलनी

रहाटणी,

2)इं गळे

पाक

बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव

75.78.1280.1283.1437.1902.1911.1916.

पि म इमारत, उ रािभमुखी, पूवकडू न खोली नंबर १

नगर कॉलनी इं गळे पाक िव णूराज रहाटणी, 3) योितबा नगर

योितबा

सव मतदारांसाठी

1.33.िव णूराज मंगळ कायालय योितबा नगर कॉलनी इं गळे
पाक िव णूराज रहाटणी,
१६३

काळे वाडी

१६४

काळे वाडी

बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव

1) योितबा

पि म इमारत, उ रािभमुखी, पूवकडू न खोली नंबर २

नगर कॉलनी इं गळे पाक िव णूराज रहाटणी,

बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव

1) योितबा नगर 1.33.िव णूराज मंगळ कायालय

पि म इमारत, उ रािभमुखी, पूवकडू न खोली नंबर ३

नगर कॉलनी इं गळे पाक िव णूराज रहाटणी
1)सहकार

नगर गजानन कॉलनी 34.53.79.29

कॉलनी

योितबा

योितबा

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

753.1047.1284.1403.1917.1926.

योितबा नगर कॉलनी इं गळे

पाक िव णूराज रहाटणी,

2)तापक र नगर 125 ते 142 153 ते 156 2113 .22 तापक र
नगर

मोरया

कॉलनी

कदम

व ती,

3)मोरया

कॉलनी

7.26.37.40.179.205.211.212.225. तापक र नगर मोरया
कॉलनी कदम व ती, 4)कदम व ती 1 ते 6 27
१६५

काळे वाडी

बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव
पि म इमारत, उ रािभमुखी, पूवकडू न खोली नंबर ४

ते 37

41.124.143.152.157. तापक र नगर मोरया कॉलनी कदम
व ती, 5)तापक र नगर

योितबा 1.41.46.57.63.86.106.

सव मतदारांसाठी

तापक र नगर योितबानगर अि नी कॉलनी रहाटणी, 6)िनकम
िनवास

योितबा

नगर 215 ते 228 23

तापक र नगर

योितबानगर अि नी कॉलनी रहाटणी, 7) योितबा
गजानन कॉलनी 34.53.79.29
पाक

िव णूराज

नगर

योितबा नगर कॉलनी इं गळे

रहाटणी,

8)इं गळे

75.78.1280.1283.1437.1902.1911.1916.

पाक
योितबा

नगर कॉलनी इं गळे पाक िव णूराज रहाटणी, 9)NULL,
1)इं गळे पाक 75.78.1280.1283.1437.1902.1911.1916.
योितबा नगर कॉलनी इं गळे
१६६

काळे वाडी

बेबीज इं ि लश हाय कू ल, तापक रनगर, काळे वाडी, पूव
पि म इमारत, उ रािभमुखी, पूवकडू न खोली नंबर ५

पाक िव णूराज रहाटणी,

2) योितबा नगर 1.33.िव णूराज मंगळ कायालय

योितबा

नगर कॉलनी इं गळे पाक िव णूराज रहाटणी, 3)सहकार कॉलनी

सव मतदारांसाठी

753.1047.1284.1403.1917.1926. योितबा नगर कॉलनी
इं गळे पाक िव णूराज रहाटणी, 4) योितबा नगर कॉलनी इं गळे
पाक िव णूराज रहाटणी,

यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा
१६७

थेरगाव

६०/१,

थेरगाव पूव पि म इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली
नं. १

1)गावठाण लगतचा भाग गावठाण लगत भाग

1)पडवळ नगर गावठाण लगत भाग
द
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा
१६८

थेरगाव

६०/१,

थेरगाव पूव पि म इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली
नं. २

ांितवीर नगर

पवार नगर द मं दर, 2)NULL, 3)NULL,
ांितवीर नगर पवार नगर

मं दर, 2) ांतीवीर नगर गावठाण लगत भाग ांितवीर नगर

पवार नगर द

मं दर, 3)पवार नगर गावठाण लगत भाग

ांितवीर नगर पवार नगर द
नगर गावठाण लगत भाग

मं दर, 4)द

मंदीर जवळ वनदेव

ांितवीर नगर पवार नगर द

5) ाने र नगर गावठाण लगत भाग
द

सव मतदारांसाठी

मं दर,

सव मतदारांसाठी

ांितवीर नगरपवार नगर

मं दर, 6)पडवळ नगर गावठाण लगत भाग

ांितवीर नगर

पवार नगर द मं दर,
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा
१६९

१६९अ

थेरगाव

थेरगाव

थेरगाव

1)थेरगाव, 2)अशोका सोसायटी रोड कै लास नगर अशोका
सव मतदारांसाठी

सोसायटी काश, 3)कै लास नगर अशोका सोसायटी रोड कै लास

नं. ५

नगर अशोका सोसायटी काश, 4)NULL,

यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

1)थेरगाव, 2)अशोका सोसायटी रोड कै लास नगर अशोका

६०/१,थेरगाव पूव पि म इमारत, तळमजला,पूवकडू न

सोसायटी काश, 3)कै लास नगर अशोका सोसायटी रोड कै लास सव मतदारासाठी

खोली नं. ३ (मु या यापक कायालय)

नगर अशोका सोसायटी काश, 4)NULL,

यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा
१७०

६०/१,

थेरगाव पूव पि म इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली

६०/१,

1)कै लास नगर अशोका सोसायटी रोड कै लास नगर अशोका

थेरगाव पूव पि म इमारत, तळमजला, पूवकडू न खोली

सोसायटी काश, 2)अशोका सोसायटी रोड कै लास नगर अशोका

नं. ६

सोसायटी काश,

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क ाचे

मांक

ठकाण

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

2
थेरगाव

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

3

4

यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा
१७१

मतदानाचे े

६०/१,थेरगाव पूव पि म इमारत, तळमजला,पूवकडू न
खोली नं. ४ (मु या यापक कायालय)
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1) काश सोसायटी अशोका सोसायटी रोड कै लास नगर,
2)थेरगाव,

सव मतदारांसाठी

यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा
१७२

थेरगाव

६०/१,थेरगाव पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,
तळमजला,पूवकडू न खोली नं. १
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

१७३

थेरगाव

६०/१,थेरगाव पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,
तळमजला,पूवकडू न खोली नं. २
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

१७४

थेरगाव

१७५

थेरगाव

सव मतदारांसाठी

1)दगडू पाटील नगर पडवळ नगर, 2)NULL, 3)NULL,
4)NULL, 5)NULL,

सव मतदारांसाठी

६०/१,

थेरगाव दि ण उ र, पूवामुखी इमारत, तळ मजला,
दि णेकडू न खोली नं. १
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

1)पडवळ नगर दगडू पाटील नगर,

1)दगडू पाटील नगर पडवळ नगर,

सव मतदारांसाठी

1)पडवळ नगर दगडू पाटील नगर,

सव मतदारांसाठी

1)पडवळ नगर दगडू पाटील नगर,

सव मतदारांसाठी

1)पवार नगर पडवळ नगर बेल ठकानगर नगर संतोष नगर,

सव मतदारांसाठी

1)पवार नगर पडवळ नगर बेल ठकानगर नगर संतोष नगर,

सव मतदारांसाठी

६०/१,

थेरगाव दि ण उ र, पूवामुखी इमारत, तळ मजला,
दि णेकडू न खोली नं. २
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

१७५अ

थेरगाव

६०/१,थेरगाव दि ण उ र इमारत, पि मािभमुखी,
तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. २
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

१७६

थेरगाव

६०/१,

थेरगाव दि ण उ र, पि ममुखी इमारत, तळ मजला,
उ रे कडू न खोली नं. १
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

१७६अ

थेरगाव

६०/१,थेरगाव पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,
तळमजला, पूवकडू न खोली नं. ३
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

१७७

थेरगाव

६०/१,

थेरगाव दि ण उ र, पि ममुखी इमारत, तळ मजला,
उ रे कडू न खोली नं. ३
यशवंतराव च हाण प. च. मनपा शाळा

१७८

थेरगाव

६०/१,थेरगाव पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,
तळमजला, पूवकडू न खोली नं. ४

१७९

थेरगाव

1)पडवळ नगर पवार नगर पडवळ नगर बेल ठकानगर नगर
संतोष नगर, 2)पडवळ नगर दगडू पाटील नगर, 3)दगडू पाटील
नगर पडवळ नगर, 4)पवार नगर पडवळ नगर दगडू पाटील
नगर, 5)थेरगाव,
1)पडवळ नगर पवार नगर बेल ठकानगर नगर संतोष नगर,
2)बेल ठकानगर नगर पवार नगर पडवळ नगर संतोष नगर,
3)संतोष नगर पवार नगर पडवळ नगर बेल ठकानगर नगर,
4)थेरगाव,
1)प जी पेपर िमल लगतचा भाग

थेरगाव

सव मतदारांसाठी

ांतीवीर नगर डांगेचौक,

संचेती ाथिमक व मा यिमक िव ालय थेरगाव, दि ण

2) ांतीवीर नगर प जी पेपर िमल लगतचा भाग ांतीवीर नगर

उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ३

डांगेचौक, 3)डांगे चौक जवळील भाग र दीप कॉलनी गणेश
मं दर जवळ,
1)प जी पेपर िमल लगतचा भाग

१७९अ

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

ांतीवीर नगर डांगेचौक,

संचेती ाथिमक व मा यिमक िव ालय थेरगाव, दि ण

2) ांतीवीर नगर प जी पेपर िमल लगतचा भाग ांतीवीर नगर

उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ६

डांगेचौक, 3)डांगे चौक जवळील भाग र दीप कॉलनी गणेश

सव मतदारांसाठी

मं दर जवळ,
1)र दीप कॉलनी डांगे चौक जवळील भाग र दीप कॉलनी
गणेश मं दर जवळ, 2)गणेश मंदीर जवळील भाग डांगे चौक
जवळील भाग र दीप कॉलनी गणेश मं दर जवळ, 3)थेरगाव,
१८०

थेरगाव

संचेती ाथिमक व मा यिमक िव ालय थेरगाव, दि ण
उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ४

4)सोनाई मंगल कायालयालगतचा भाग बेल ठकानगर नगर
हॉटेल, 5)बेल ठकानगर नगर हॉटेल देवदास शेजारील भाग व

सव मतदारांसाठी

माग सोनाई मंगल कायालयालगतचा भाग, 6)बेल ठकानगर नगर
पराग

वेलस मागे सोनाई मंगल कायालयालगतचा भाग

बेल ठकानगर नगर हॉटेल द, 7)र दीप कॉलनी डांगे चौक
जवळील भाग र दीप कॉलनी गणेश मं दर जवळ,
1)बेल ठकानगर नगर पराग

वेलस मागे सोनाई

मंगल

कायालयालगतचा भाग बेल ठकानगर नगर हॉटेल द, 2)संतोष
मंगल कायालय शेजारील भाग सोनाई मंगल कायालयालगतचा
भाग बेल ठकानगर नगर हॉटेल द, 3)गंगा पाक सोनाई मंगल
१८१

थेरगाव

संचेती ाथिमक व मा यिमक िव ालय थेरगाव, दि ण

कायालयालगतचा भाग बेल ठकानगर नगर हॉटेल द, 4)पवार

उ र इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. ५

नगर - कावेरी नगर रोड सोनाई मंगल कायालयालगतचा भाग
बेल ठकानगर नगर हॉटेल द, 5)शाळे शेजारील भाग संतोष नगर
सोनाई मंगल कायालयालगतचा भाग बेल ठकानगर नगर हॉटेल
द, 6)थेरगाव, ७)डांगे चौक जवळील भाग प जी पेपर िमल
लगतचा भाग ांतीवीर नगर डांगेचौक

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क ाचे

मांक

ठकाण

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

2

थेरगाव

ि या कवा

पु षांक रता

3

4
1)द नागरी पत सं था (द

१८२

आहे कवा फ

5

नगर) जवळ द नगरी पत सं था

कांितलाल खवसरा िव ालय, इं ि लश िमिडयम कू ल,

(द नगर ) जवळ कॉनर प जी प, 2)प जी पेपर िमल समोर

थेरगांव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, तळमजला,

द नगरी पत सं था (द नगर ) जवळ कॉनर प जी प,

पि मेकडू न खोली न. १

3)िहरामण बारणे चाळी समोर नालाबाई बारणे द नगरी पत

सव मतदारांसाठी

सं था (द नगर ) जवळ कॉनर प जी प,
1)थेरगाव, 2)साईनाथ नगर ाने र नगर साईनाथ नगर पवार
नगर
कांितलाल खवसरा िव ालय, इं ि लश िमिडयम कू ल,
१८३

थेरगाव

थेरगांव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, तळमजला,
पि मेकडू न खोली न. २

ांितवीर, 3)बाळा साहेब बारणे द नगरी पत सं था

(द नगर ) जवळ कॉनर प जी प, 4)पोलीस पाटील द नगरी
पत सं था (द नगर ) जवळ कॉनर प जी प, 5)अ ण पाक
जवळ

सव मतदारांसाठी

िमक कॉलनी द नगरी पत सं था (द नगर ) जवळ

कॉनर प जी प, 6)सावंत चाळ द नगरी पत सं था (द नगर )
जवळ कॉनर प जी प, 7)वन देव नगर द नगरी पत सं था
(द नगर ) जवळ कॉनर प जी प,
1)साईनाथ नगर ाने र नगर साईनाथ नगर पवार नगर
कांितलाल खवसरा िव ालय, इं ि लश िमिडयम कू ल,
१८४

थेरगाव

थेरगांव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, तळमजला,
पि मेकडू न खोली न. ३

ांितवीर, 2)कॉनर द नगरी पत सं था (द नगर ) जवळ कॉनर
प जी प, 3)िहरामण बारणे चाळी समोर नालाबाई बारणे
द नगरी पत सं था (द नगर ) जवळ कॉनर प जी प, 4) ी
कृ ण कॉलनी द नगरी पत सं था (द नगर ) जवळ कॉनर
प जी प
1)पवार नगर

कांितलाल खवसरा िव ालय, इं ि लश िमिडयम कू ल,
१८५

थेरगाव

सव मतदारांसाठी

ाने र नगर साईनाथ नगर पवार नगर

ांितवीर, 2) ांतीवीर नगर

ाने र नगर साईनाथ नगर पवार

थेरगांव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, तळमजला,

नगर

पि मेकडू न खोली न. ४

नगर पवार नगर ांितवीर, 4)थेरगाव, 5) ाने र नगर साईनाथ

ांितवीर, 3)बेल ठकानगर नगर

ाने र नगर साईनाथ

सव मतदारांसाठी

नगर पवार नगर ांितवीर,
१८६

थेरगाव

िखवंसरा पाटील िव ालय, थेरगांव, क याशाळा, उ र

1)द नागरी पत सं था (द

दि ण इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न

(द नगर ) जवळ कॉनर प जी प, 2)साईनाथ नगर

नगर) जवळ द नगरी पत सं था

खोली . १

नगर साईनाथ नगर पवार नगर ांितवीर, 3)थेरगाव,

ाने र

सव मतदारांसाठी

1)सावंत चाळ द नगरी पत सं था (द नगर ) जवळ कॉनर
िखवंसरा पाटील िव ालय, थेरगांव, क याशाळा, उ र
१८७

थेरगाव

दि ण इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न
खोली . २

प जी प, 2)वन देव नगर द नगरी पत सं था (द नगर ) जवळ
कॉनर प जी प, 3)िहवरे कर िवट भ ी समोर द नगरी पत
सं था (द नगर ) जवळ कॉनर प जी प, 4)द नागरी पत सं था
मधील भाग द नगरी पत सं था (द नगर ) जवळ कॉनर प जी
प, 5), 6)थेरगाव,
1) ाने र नगर साईनाथ नगर पवार नगर

१८८

थेरगाव

िखवंसरा पाटील िव ालय, थेरगांव, क याशाळा, उ र
दि ण इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला, खोली . ३

सव मतदारांसाठी

नगर

ांितवीर, 2)पवार

ाने र नगर साईनाथ नगर पवार नगर

3) ांतीवीर नगर

ांितवीर,

ाने र नगर साईनाथ नगर पवार नगर

सव मतदारांसाठी

ांितवीर, 4)थेरगाव, 5)आनंद पाक द नगरी पत सं था
(द नगर ) जवळ कॉनर प जी पेपर िमल,
1)कालुबाई मंदीरा समोरील प रसर रहाटणी काळे वाडी,
2)नंदा दप कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 3)पाटील हॉि पटल
शेजारी नढेनगर रहाटणी काळे वाडी, 4) योतीबा मंगल कायालय
पाढीमागे नढेनगर काळे वाडी रहाटणी गंगाराम काळे िनवास
वधमान

१८९

काळे वाडी

टोअर्, 5)गणेश मंगल कायालय मागे नढेनगर

िव ा दप िश ण सं था, ताईबाई राजवाडे पूव ाथिमक

काळे वाडी रहाटणी गंगाराम काळे िनवास वधमान

व मा यिमक िव ालय, (माने हाय कू ल राजवाडे नगर,

6) मिजवी बैक पाठीमागे नढेनगर काळे वाडी रहाटणी गंगाराम

काळे वाडी) दि ण उ र इमारत, पि मािभमुखी,

काळे

तळमजला, दि णेकडू न खोली .१

काळे वाडी रहाटणी गंगाराम काळे िनवास वधमान

िनवास वधमान

टोअर् ,

टोअर्, 7)सोनार ग ली नढेनगर

सव मतदारांसाठी

टोअर् ,

8)पाटील हॉि पटल समोरील प रसर काळे वाडी रहाटणी
गंगाराम काळे िनवास वधमान टोअर्, 9)गणेश मंगल कायालय
मागे नंद दप कॉलनी काळे वाडी रहाटणी गंगाराम काळे िनवास
वधमान टोअर्, 10)नंदा दप कॉलनी पेढकर िब ड ग रहाटणी
काळे वाडी, 11)ि यदशनी कॉलनी नढेनगर रहाटणी काळे वाडी,
1)पाटील हॉि पटल शेजारी नढेनगर रहाटणी काळे वाडी,
2)संभाजी लोअर िमल शेजारी रहाटणी काळे वाडी, 3)कालुबाई
मंदीरा समोरील प रसर रहाटणी काळे वाडी, 4)नंदा दप कॉलनी

१९०

काळे वाडी

िव ा दप िश ण सं था, ताईबाई राजवाडे पूव ाथिमक

रहाटणी काळे वाडी, 5)पाटील हॉि पटल शेजारी नढेनगर

व मा यिमक िव ालय, (माने हाय कू ल राजवाडे नगर,

रहाटणी काळे वाडी, 6)आंिज य िम

काळे वाडी) दि ण उ र इमारत, पि मािभमुखी,

काळे वाडी, 7)कोठारी एस टी डी समोर रहाटणी काळे वाडी,

तळमजला, दि णेकडू न खोली . २

8)राधा

मंडळ प रसर रहाटणी

णा मं दरा पाठीमागे रहाटणी काळे वाडी, 9) कार

कॉलनी नढेनगर रहाटणी काळे वाडी, 10)गंगाराम काळे चाळ
समो रल रहाटणी काळे वाडी, 11)संघष िम
रहाटणी काळे वाडी,

मंडळ नढेनगर

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

2

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

3

4

5

1)िगता िबअर बार शेजारी रहाटणी काळे वाडी, 2)अ ज य िम
मंडळ प रसर रहाटणी काळे वाडी, 3)ल मी होस ग सोसायटी

१९१

काळे वाडी

िव ा दप िश ण सं था, ताईबाई राजवाडे पूव ाथिमक

रहाटणी काळे वाडी, 4) ेह

व मा यिमक िव ालय, (माने हाय कू ल राजवाडे नगर,

काळे वाडी, 5) ांती िम

ित ान

ेह कॉलनी रहाटणी

काळे वाडी) दि ण उ र इमारत, पि मािभमुखी,

हॉि पटल शेजारी रहाटणी काळे वाडी, 7)नंदा दप कॉलनी

तळमजला, दि णेकडू न खोली . ४

काळे वाडी रहाटणी काळे वाडी, 8)ि यदशनी कॉलनी रहाटणी

मंडळ रहाटणी काळे वाडी, 6)पाटील

सव मतदारांसाठी

काळे वाडी, 9)िगता िबअर बार शेजारील रहाटणी काळे वाडी,
10)िव ल मं दर शेजारील रहाटणी काळे वाडी,
ाने री िश ण साकर मंडळ, पावती इं ि लश िमिडयम 1) ांतीवीर कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 2)साईनाथ कॉलनी
१९२

काळे वाडी

कू ल, योितबानगर, काळे वाडी, दि ण उ र इमारत,
तळ मजला उ रे कडू न खोली मांक १

रहाटणी काळे वाडी, 3)कृ ण कॉलनी रहाटणी

काळे वाडी,

सव मतदारांसाठी

4)िशवकृ पा कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,
1)एकता कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 2)शंकर मंदीर शेजारी
रहाटणी काळे वाडी, 3)धनगर बाबा मंदीर रहाटणी काळे वाडी,

ाने री िश ण साकर मंडळ, पावती इं ि लश िमिडयम 4) ेमलोक कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 5)तुलजाभवानी कॉलनी
१९३

काळे वाडी

कू ल, योितबानगर, काळे वाडी, दि ण उ र इमारत,
तळ मजला उ रे कडू न खोली मांक २

रहाटणी

काळे वाडी,

6)िव ल

काळे वाडी, 7)िशवश

मं दर

शेजारील

रहाटणी

सव मतदारांसाठी

कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 8) ेमलोक

कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 9) ांतीवीर कॉलनी रहाटणी
काळे वाडी, 10)सहयोग कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,
1)गु द

मंदीर शेजारी रहाटणी काळे वाडी, 2)िवजयनगर

पाटील हॉि पटल रहाटणी काळे वाडी, 3)नढेव ती रहाटणी
काळे वाडी, 4)आदश नगर काळे वाडी रहाटणी काळे वाडी,
5)गु कृ पा माकट जवळ रहाटणी काळे वाडी, 6).36 चाळ
रहाटणी काळे वाडी, 7)शमा बी ड ग शेजारी रहाटणी काळे वाडी,
ाने री िश ण साकर मंडळ, पावती इं ि लश िमिडयम
१९४

काळे वाडी

कू ल, योितबानगर, काळे वाडी, दि ण उ र इमारत,
तळ मजला उ रे कडू न खोली मांक ३

8)िव ल मंदीर शेजारी रहाटणी काळे वाडी, 9)चतु: ृंगी कॉलनी
रहाटणी काळे वाडी, 10) वराज कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,
11) ांतीवीर कॉलनी रहाटणी काळे वाडी, 12)साईनाथ कॉलनी
रहाटणी

काळे वाडी,

13)िशवकृ पा

कॉलनी

सव मतदारांसाठी

रहाटणी

काळे वाडी,14)सहयोग कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,15)एकता
कॉलनी रहाटणी काळे वाडी,16)शंकर मंदीर शेजारी रहाटणी
काळे वाडी,17)धनगर बाबा मंदीर रहाटणी काळे वाडी,18)आदश
चौक गजानन मंगल रहाटणी काळे वाडी,19)बाबसाहेब ताप कर
बंगळा शेजारी रहाटणी काळे वाडी,20)NULL,
1)रायगड कॉलनी 1 ते 77 141 .207.404.419.604 रायगड
भाग अमर दीप कॉलनी नखाते रहाटणी, 2)अमरदीप कॉलनी 78
ते 140 1100.1132 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी नखाते वस
रहाटणी,
ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
१९५

तापक रनगर

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,
उ रािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . १ (१७)

3)नखाते

व ती 208

ते

403

1529.1531.1982.2007 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी
नखाते रहाटणी, 4)समता कॉलनी 420 ते 505 रायगड भाग
अमर दीप कॉलनी नखाते रहाटणी, 5) ी साई कॉलनी 76-81

सव मतदारांसाठी

भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी, 6) ी साई
कॉलनी 159.189

भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द

रहाटणी, 7) सहगड कॉलनी बळीराज कॉलनी साई कॉलनी
भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी, 8) ी साई
कॉलनी 76-81 भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी,
1) ी

नगर

506

ते

603

628.711.654.1043.1051.1088.12 रायगड भाग अमर दीप
कॉलनी नखाते रहाटणी, 2)आझाद कॉलनी 607.627 रायगड
भाग अमर दीप कॉलनी नखाते रहाटणी, 3)िस ददीिवनायक
कॉलनी 712.753 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी नखाते
ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
१९६

तापक रनगर

रहाटणी,

4)पोलीस

कॉलनी

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,

1044.1050.1211.1217.2198.2201 रायगड भाग अमर

उ रािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . २ (१८)

दीप कॉलनी नखाते रहाटणी, 5)आ दनाथ कॉलनी 1089.1099
रायगड भाग अमर दीप कॉलनी नखाते रहाटणी, 6)अंिबका
कॉलनी 1133.1210 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी नखाते
रहाटणी, 7)उ कष कॉलनी 1287 ते 1299 रायगड जवळचा
भाग अमर दीप, 8)मोरया कॉलनी 1384 ते 1468 रायगड
जवळचा भाग अमर दीप,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

2

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

3

4

5

1)मोरया कॉलनी 1384 ते 1468 रायगड जवळचा भाग अमर
दीप, 2)मधुबन 1467 ते 1719

भात कॉलनी साई कॉलनी,

3)िनमल कॉलनी 1536 ते 1719 रायगड जवळचा भाग अमर
ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
१९७

तापक रनगर

दीप, 4)गराडे चाळ 1720 ते 1736 रायगड जवळचा भाग अमर

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,

दीप, 5) भात कॉलनी 76 ते 81

उ रािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ३ (१९)

सुरेश नढे द रहाटणी, 6) सहगड कॉलनी बळीराज कॉलनी साई

भात कॉलनी साई कॉलनी

सव मतदारांसाठी

कॉलनी भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी, 7) ी
साई कॉलनी 159.189 भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द
रहाटणी,
1)रायगड कॉलनी 1 ते 77 141 .207.404.419.604. रायगड
ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
१९८

तापक रनगर

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,
उ रािभमुखी, तळमजला, पूवकडू न खोली . १ (२१)

भाग अमर दीप कॉलनी नखाते व रहाटणी, 2)नखाते व ती 208
ते 403 1529 .1531.1982.2007 रायगड भाग अमर दीप
कॉलनी नखाते व रहाटणी, 3) ी नगर 506 ते 603

सव मतदारांसाठी

628.711.654.1043.1051.1088. रायगड भाग अमर दीप
कॉलनी नखाते व रहाटणी,
1) ी नगर 506 ते 603 628 .711.654.1043.1051.1088.
रायगड भाग अमर दीप कॉलनी नखाते व रहाटणी, 2)पोलीस
कॉलनी 1044.1050.1211.1217.2198.2201 रायगड भाग

ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
१९९

तापक रनगर

अमर दीप कॉलनी नखाते व रहाटणी, 3)मोरया कॉलनी 1384 ते

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,

1468 रायगड जवळचा भाग अमर दीप, 4)गराडे चाळ 1720 ते

उ रािभमुखी, तळमजला, पूवकडू न खोली . २ (२२)

1736 रायगड जवळचा भाग अमर दीप, 5) ी साई कॉलनी 76-

सव मतदारांसाठी

81 भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी, 6) ी सुरेश
नढे दु कान भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे दु कान सह गड
कॉलनी,
ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
२००

तापक रनगर

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,
उ रािभमुखी, तळमजला, पूवकडू न खोली . ३ (२३)

ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
२०१

तापक रनगर

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,
उ रािभमुखी, तळमजला, पूवकडू न खोली . ४ (२४)

1) सहगड कॉलनी बळीराज कॉलनी साई कॉलनी भात कॉलनी
साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी,

सव मतदारांसाठी

1) भात कॉलनी 76 ते 81 भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे
द रहाटणी, 2) ी सुरेश नढे दु कान

भात कॉलनी साई कॉलनी

सुरेश नढे द रहाटणी, 3) सहगड कॉलनी बळीराज कॉलनी साई

सव मतदारांसाठी

कॉलनी भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी,
1) सहगड कॉलनी बळीराज कॉलनी साई कॉलनी भात कॉलनी

ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
२०२

तापक रनगर

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,
दि णािभमुखी, तळ मजला, पि मेकडू न खोली . १

साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी, 2) भात कॉलनी 76 ते 81
भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी, 3) ी साई
कॉलनी 159.189

सव मतदारांसाठी

भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द

रहाटणी, 4)NULL,
1) ी साई कॉलनी 159.189 भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश
ीमती ल मीबाई तापक र मा यिमक व उ मा यिमक
२०३

तापक रनगर

नढे द रहाटणी, 2) ी सुरेश नढे दु कान

भात कॉलनी साई

िव ालय, तापक रनगर, पूव पि म इमारत,

कॉलनी सुरेश नढे द रहाटणी, 3) सहगड कॉलनी बळीराज

दि णािभमुखी, तळ मजला, पि मेकडू न खोली . २

कॉलनी साई कॉलनी

सव मतदारांसाठी

भात कॉलनी साई कॉलनी सुरेश नढे द

रहाटणी,
1)कै लास नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय
म हार नगर, 2)बापुजी बुवा नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर
२०४

कत नगर थेरगाव

द यु िमलीिनयम इं ि लश िमडीयम कु ल, थेरगांव,
( कत नगर) तळमजला खोली . १

इं ायणी जय म हार नगर, 3)नखाते नगर कै लास नगर बापुजी
बुवा नगर इं ायणी जय म हार नगर, 4) ीनाथ हौ. सोसायटी

सव मतदारांसाठी

कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय म हार नगर,
5)संदीप नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय

२०५

२०६

२०७

कत नगर थेरगाव

कत नगर थेरगाव

कत नगर थेरगाव

द यु िमलीिनयम इं ि लश िमडीयम कु ल, थेरगांव,
( कत नगर) तळमजला खोली . २
द यु िमलीिनयम इं ि लश िमडीयम कु ल, थेरगांव,
( कत नगर) तळमजला खोली . ५
द यु िमलीिनयम इं ि लश िमडीयम कु ल, थेरगांव,
( कत नगर) तळमजला खोली . ६

म हार नगर,
1)संदीप नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय
म हार नगर, 2)इं ायणी कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी
जय म हार नगर, 3)थेरगाव,
1)थेरगाव, 2)कै लास नगर ाय हर कॉलनी
संदीप नगर क,
1) ाय हर कॉलनी

ीनाथ हो.सोसायटी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

ीनाथ हो.सोसायटी संदीप नगर क,

2) ीनाथ हो. सोसायटी

ाय हर कॉलनी

संदीप नगर क, 3)संदीप नगर
हो.सोसायटी संदीप नगर क,

ीनाथ हो.सोसायटी

ाय हर कॉलनी

ीनाथ

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क ाचे

मांक

ठकाण

1

2

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

कत नगर थेरगाव

ि या कवा

पु षांक रता

3

4
1)कै लास नगर ाय हर कॉलनी

२०८

आहे कवा फ

द यु िमलीिनयम इं ि लश िमडीयम कु ल, थेरगांव,
( कत नगर) तळमजला खोली . ८

क, 2)पवार नगर

5
ीनाथ हो.सोसायटी संदीप नगर

ाय हर कॉलनी

ीनाथ हो.सोसायटी संदीप

नगर क, 3)जय म हार नगरगर

ाय हर कॉलनी

हो.सोसायटी संदीप नगर क, 4)पडवळ नगर

ीनाथ

सव मतदारांसाठी

ाय हर कॉलनी

ीनाथ हो.सोसायटी संदीप नगर क, 5)थेरगाव,
२०९

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, उ र दि ण इमारत,
पि मािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . २

1)मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी

-1व2

2)मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी -1व2

,

,

सव मतदारांसाठी

1) कार कॉलनी मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी 1व2
२१०

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, उ र दि ण इमारत,
पि मािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ३

, 2)िशव कॉलनी मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ

कॉलनी

-1व2

, 3) खवसरा पाटील शाळे जवळचा भाग

मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी

-1व2

,

सव मतदारांसाठी

4)गणेश मंदीर जवळचा भाग मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर
समथ कॉलनी

-1व2

, 5)र दीप कॉलनी मयूर बाग कॉलनी

गणेश नगर समथ कॉलनी -1व2

,

1)थेरगाव, 2)मयूर बाग कॉलनी (गणेश नगर) मयूर बाग कॉलनी
गणेश नगर समथ कॉलनी

-1व2

, 3)समथ कॉलनी

मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी

.-1व2

-1व2

,

4)गणेश मंदीर जवळचा भाग मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर
२११

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, समथ कॉलनी
तळमजला, पूवकडू न खोली . १

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,
तळमजला, पूवकडू न खोली . २

, 5)बेल ठकानगर नगर मयूर बाग
, 6)16 नं. बस टॉप

मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी -1व2

, 7)मंगल

नगर मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी

-1व2

,

8)ल मण नगर मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी

-

1व2

२१२

-1व2

कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी -1व2

, 9)NULL, 1

1)समथ कॉलनी

.-1व2 मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ

कॉलनी

, 2)िशव कॉलनी मयूर बाग कॉलनी गणेश

-1व2

नगर समथ कॉलनी

-1व2

, 3) खवसरा पाटील शाळे

जवळचा भाग मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी
1व2

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

-

,

1)गणेश मंदीर जवळचा भाग मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर
समथ कॉलनी

-1व2

, 2)र दीप कॉलनी मयूर बाग कॉलनी

गणेश नगर समथ कॉलनी

-1व2

, 3)मंगल नगर रोड

शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 4)ल मण नगर
शाळे शेजारील भाग महादेव कॉलनी मंगल नगर रोड शेजारील
२१३

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, भाग, 5)मंगल नगर, मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर
तळमजला, पूवकडू न खोली . ३

शाळे शेजारील, 6)संतोष मंगल कायालय शेजारील भाग मंगल

सव मतदारांसाठी

नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 7)संतोष
नगर नागू भाऊ बारणे चाळ मंगल नगर रोड शेजारील भाग
ल मण नगर शाळे शेजारील, 8)थेरगाव, 9)मयूर बाग कॉलनी
गणेश नगर समथ कॉलनी

-1व2

, 10)गणेश मंदीर जवळचा

भाग मयूर बाग कॉलनी गणेश नगर समथ कॉलनी -1व2
२१४

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी,
तळमजला, पूवकडू न खोली . ४

,

1)थेरगाव,

सव मतदारांसाठी

1)थेरगाव, 2)ल मण नगर शाळे शेजारील भाग महादेव कॉलनी
मंगल नगर रोड शेजारील भाग, 3)मंगल नगर मंगल नगर रोड
शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 4)संतोष नगर नागू
भाऊ बारणे चाळ मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर
२१५

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, शाळे शेजारील, 5)गुजर नगर िव ल मंदीरा शेजारील भाग मंगल
तळमजला, पूवकडू न खोली . ५

नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 6)गुजर
नगर शंकर गुजर चाळ व शेजारील भाग मंगल नगर रोड
शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 7) ेरणा शाळा
(ल मण नगर) रोड मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर
शाळे शेजारील,

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क ाचे

मांक

ठकाण

1

2

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

3

4

5

1)गुजर नगर शंकर गुजर चाळ व शेजारील भाग मंगल नगर रोड
शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 2)शंकर पावती
िनवास शेजारील भाग मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण
नगर शाळे शेजारील, 3) भाकर गुजर चाळ मंगल नगर रोड
शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 4)कािनफ़नाथ गुजर
चाळ मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे
शेजारील, 5)महादेव कॉलनी मंगल नगर रोड शेजारील भाग
ल मण नगर शाळे शेजारील, 6)महादेव कॉलनी मंदीरा शेजारील
भाग मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे
२१६

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, उ र दि ण इमारत, पूवािभमुखी,
तळमजला, दि णेकडू न खोली .१

शेजारील, 7) णवाल समोरील भाग गुजर चाळ मंगल नगर रोड
शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 8)हाफ़ ज गॅरेज

सव मतदारांसाठी

शेजारील भाग मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे
शेजारील, 9)मंगल नगर ेरणा शाळे शेजारील भाग मंगल नगर
रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 10)मंगल नगर
प. च. मनपा. शाळे शेजारी मंगल नगर रोड शेजारील भाग
ल मण नगर शाळे शेजारील, 11)वाकड रोड व वीट भ ी
समोरील भाग मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे
शेजारील, 12)थेरगाव, 13)ल मण नगर शाळे शेजारील भाग
महादेव कॉलनी मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर
शाळे शेजारील,14)मंगल नगर, मंगल नगर रोड शेजारील भाग
ल मण नगर शाळे शेजारील
1)मंगल नगर, मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे
शेजारील, 2)संतोष नगर नागू भाऊ बारणे चाळ मंगल नगर रोड
शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 3) ेरणा शाळा
(ल मण नगर) रोड मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर
शाळे शेजारील, 4)महादेव कॉलनी मंगल नगर रोड शेजारील
भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 5)मंगल नगर

ेरणा शाळे

शेजारील भाग मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे
शेजारील, 6)मंगल नगर प. च. मनपा. शाळे शेजारी मंगल नगर
रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 7)वाकड रोड व
वीट भ ी समोरील भाग मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण
२१७

थेरगाव

ेरणा शाळा थेरगाव, उ र दि ण इमारत, पूवािभमुखी,
तळमजला, दि णेकडू न खोली .२

नगर शाळे शेजारील, 8)िहरामणे बारणे वीट भ ी समोरील भाग

सव मतदारांसाठी

मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील,
9)वाकड रोड बारणे वीट भ ी मंगल नगर रोड शेजारील भाग
ल मण नगर शाळे शेजारील, 10) ेरणा शाळे शेजारील भाग
मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील,
11) ेरणा शाळे शेजारील भाग पाटील चाळ मंगल नगर रोड
शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील, 12)मंगल नगर
वाकड रोड भाग मंगल नगर रोड शेजारील भाग ल मण नगर
शाळे शेजारील, 13)वाकड रोड मंगल नगर गो वद बाबा न मंगल
नगर

रोड

शेजारील

भाग

ल मण

नगर

शाळे

शेजारील,14) णवाल समोर वाकड रोड मंगल नगर रोड
शेजारील भाग ल मण नगर शाळे शेजारील,15)थेरगाव,
1)डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व
२१८

संतोषनगर थेरगाव

नागु बारणे ाथिमक शाळा मुलामुल ची ६०/२, संतोष

बेल ठकानगर ल मण नगर, 2)गुजर नगर डांगे चौक गुजर नगर

नगर, थेरगांव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी,

बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,

तळमजला, दि णेकडू न खोली . १

3)बेल ठकानगर नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर

सव मतदारांसाठी

ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
1)ल मण नगर व बेल ठकानगर नगर डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
2)ल मण नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण
नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 3)मातो ी हॉ पीटल
नागु बारणे ाथिमक शाळा मुलामुल ची ६०/२, संतोष
२१९

संतोषनगर थेरगाव

नगर, थेरगांव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी,
तळमजला, दि णेकडू न खोली . २

समोरया भाग ल मण नगर व जवळचा डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
4)जय भवानी नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर
ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 5)संतोष नगर डांगे
चौक

गुजर

नगर

बेल ठकानगर

नगर

ल मण

नगर

व

बेल ठकानगर ल मण नगर, 6)पडवळ नगर डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
7)NULL,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)बेल ठकानगर नगर (पुरोहीत वीट माट लगत डांगे चौक गुजर
नागु बारणे ाथिमक शाळा मुलामुल ची ६०/२, संतोष
२२०

संतोषनगर थेरगाव

नगर, थेरगांव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी,
तळमजला, दि णेकडू न खोली . ३

नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण
नगर, 2)पवार नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर
ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 3)संतोष नगर मंगल

सव मतदारांसाठी

कायालया समोरया डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर
ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
1)थेरगाव, 2)बेल ठकानगर नगर डांगे चौक गुजर नगर

नागु बारणे ाथिमक शाळा मुलामुल ची ६०/२, संतोष
२२१

संतोषनगर थेरगाव

नगर, थेरगांव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, तळ
मजला खोली मांक १

बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
3)ल मण नगर व बेल ठकानगर नगर डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,

सव मतदारांसाठी

4)पडवळ नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण
नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
1)ल मण नगर व बेल ठकानगर नगर डांगे चौक गुजर नगर

नागु बारणे ाथिमक शाळा मुलामुल ची ६०/२, संतोष
२२२

संतोषनगर थेरगाव

नगर, थेरगांव, पूव पि म इमारत, उ रािभमुखी, तळ
मजला खोली मांक २

बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
2)ल मण नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण
नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 3)मातो ी हॉ पीटल

सव मतदारांसाठी

समोरया भाग ल मण नगर व जवळचा डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
1)संतोष नगर मंगल कायालया समोरया डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
2)संचेती

शाळे

शेजारील

भाग

डांगे

चौक

गुजर

नगर

बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
3)अशोका सोसायटी डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर
ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 4)ल मण नगर
ल मीबाई धा जे िव ालय, गुजरनगर, थेरगाव, दि ण
२२३

संतोषनगर थेरगाव

उ र इमारत, पि मािभमुखी, तळ मजला, दि णेकडू न
खोली मांक १ (हॉल)

ग हाणे हॉ पीटल माग डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर
ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 5)नवनाथ गुजर
चाळ (ल मण नगर) डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर

सव मतदारांसाठी

ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 6)घोडके चाळ
(ल मण नगर) डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण
नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 7)मातेरे चाळ (ल मण
नगर) डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व
बेल ठकानगर ल मण नगर, 8)बेल ठकानगर नगर थेरगांव रोड
शेजारील भाग पडवळनगर व वारल डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
1)बेल ठकानगर नगर थेरगांव रोड शेजारील भाग पडवळनगर व
वारल डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व
बेल ठकानगर ल मण नगर, 2)डांगे चौक व बेल ठकानगर नगर

२२४

संतोषनगर थेरगाव

ल मीबाई धा जे िव ालय, गुजरनगर, थेरगाव, दि ण

जवळ डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व

उ र इमारत, पि मािभमुखी, तळ मजला, दि णेकडू न

बेल ठकानगर ल मण नगर, 3)ल मी नारायण मंगल कायालय

खोली मांक २

शेजारील डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर

सव मतदारांसाठी

व बेल ठकानगर ल मण नगर, 4)थेरगाव, 5)डांगे चौक डांगे चौक
गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर
ल मण नगर,
ल मीबाई धा जे िव ालय, गुजरनगर, थेरगाव, पूव
२२५

संतोषनगर थेरगाव

पि म इमारत, दि णािभमुखी, तळ मजला, पूवकडू न
खोली मांक ७

1)बेल ठकानगर नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर
ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 2)ल मण नगर व
बेल ठकानगर नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर
ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर),

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मांक

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

1

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)ल मण नगर व बेल ठकानगर नगर डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
2)ल मण नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण
ल मीबाई धा जे िव ालय, गुजरनगर, थेरगाव, दि ण
२२६

संतोषनगर थेरगाव

उ र इमारत, पि मुखी तळमजला, दि णेकडू न खोली नं
३

नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर, 3)मातो ी हॉ पीटल
समोरया भाग ल मण नगर व जवळचा डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,

सव मतदारांसाठी

4)संतोष नगर मंगल कायालया समोरया डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
5)नवनाथ गुजर चाळ (ल मण नगर) डांगे चौक गुजर नगर
बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर ल मण नगर,
1)बेल ठकानगर नगर थेरगांव रोड शेजारील भाग पडवळनगर व
वारल डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व
बेल ठकानगर ल मण नगर, 2)नरहरी गुजर चाळ (गुजर नगर)
डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व

ल मीबाई धा जे िव ालय, गुजरनगर, थेरगाव, दि ण
२२७

संतोषनगर थेरगाव

बेल ठकानगर ल मण नगर, 3)कु -हाडे चाळ बेल ठकानगर नगर

उ र इमारत, पि मुखी तळमजला, दि णेकडू न खोली नं डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व
४

सव मतदारांसाठी

बेल ठकानगर ल मण नगर, 4)घोडके चाळ व शेजारील भाग
ल मण नगर डांगे चौक गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण
नगर व बेल ठकानगर, 5)रानवडे चाळ गुजर नगर डांगे चौक
गुजर नगर बेल ठकानगर नगर ल मण नगर व बेल ठकानगर,
6)थेरगाव,
1)द

ल मीबाई धा जे िव ालय, गुजरनगर, थेरगाव, पूव
२२८

संतोषनगर थेरगाव

नगर ,द

नगर मोरया मंगल कायालया मागील भाग

प जी पेपर िमल, 2)मोरया मंगल कायालया मागील भाग द

पि म इमारत, दि णमुखी तळमजला, पूवकडू न खोली नं नगर, मोरया मंगल कायालया मागील भाग प जी पेपर िमल,
२

3)पदमजी पेपर िमल लगत द

सव मतदारांसाठी

नगर मोरया मंगल कायालया

मागील भाग प जी पेपर िमलपर िमल, 4)थेरगाव,
1)पदमजी पेपर िमल लगत द

नगर मोरया मंगल कायालया

मागील भाग प जी पेपर िमल, 2)िपठाची िगरणी समोर द
ल मीबाई धा जे िव ालय, गुजरनगर, थेरगाव, पूव
२२९

संतोषनगर थेरगाव

नगर मोरया मंगल कायालया मागील भाग प जी पेपर िमल,
पि म इमारत, दि णमुखी तळमजला, पूवकडू न खोली नं 3)मोरया मंगल कायालया जवळचा भाग द नगर मोरया मंगल
३
कायालया मागील भाग प जी पेपर िमल, 4)द नागरी
पतसं था जवळ द

नगर मोरया मंगल कायालया मागील भाग

प जी पेपर िमल, 5)थेरगाव,
1)गावठाण लगतचा भाग गावठाण लगत भाग
पवार नगर द

२३०

जयम हारनगर
थेरगाव

साने गु जी आदश िव ािनके तन, जय म हारनगर,
थेरगांव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, उ रे कडू न
खोली . १

ांितवीर नगर

मं दर, 2)पडवळ नगर गावठाण लगत भाग

ांितवीर नगर पवार नगर द
लगत भाग

सव मतदारांसाठी

मं दर, 3)पवार नगर गावठाण

ांितवीर नगर पवार नगर द

नगर गावठाण लगत भाग

मं दर, 4) ाने र

ांितवीर नगर पवार नगर द

सव मतदारांसाठी

मं दर,

5)कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय म हार नगर,
6)बापुजी बुवा नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय
म हार नगर,
1)बापुजी बुवा नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय
म हार नगर, 2)इं ायणी नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर
इं ायणी जय म हार नगर, 3)जय म हार नगरगर कै लास नगर
२३१

जयम हारनगर
थेरगाव

साने गु जी आदश िव ािनके तन, जय म हारनगर,

बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय म हार नगर, 4) ी नगर कै लास

थेरगांव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, उ रे कडू न

नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय म हार नगर, 5)पवार नगर

खोली . २

कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय म हार नगर,

सव मतदारांसाठी

6)पडवळ नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय
म हार नगर, 7)थेरगाव, 8)बापुजी बुवा नगर कै लास नगर
बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय म हार नगर,

२३२

२३३

२३४

जयम हारनगर
थेरगाव
जयम हारनगर
थेरगाव
रहाटणी

साने गु जी आदश िव ािनके तन, जय म हारनगर,

1)बापुजी बुवा नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय

थेरगांव, इमारत .२, पूव पि म इमारत,

म हार नगर, 2)नखाते नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर

दि णािभमुखी, पूवकडू न खोली .१
साने गु जी आदश िव ािनके तन, जय म हारनगर,

इं ायणी जय म हार नगर,

थेरगांव, इमारत .२, पूव पि म इमारत,
दि णािभमुखी, पूवकडू न खोली .२
प. च. मनपा शाळा ५५, रहाटणी, दि ण उ र
इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली . १

1)नखाते नगर कै लास नगर बापुजी बुवा नगर इं ायणी जय
म हार नगर, 2)थेरगाव, 3)NULL,
1)रहाटणी

गावठाण

रहाटणी गावठाण रहाटणी,

10.221.428.431.438.537.970.1

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

मतदान क ाचे
ठकाण

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)पवना
२३५

२३६

२३६अ

२३७

२३७अ

रहाटणी

रहाटणी

रहाटणी

रहाटणी

रहाटणी

२३८

रहाटणी

२३८अ

रहाटणी

२३९

रहाटणी

प. च. मनपा शाळा

५५, रहाटणी, दि ण उ र

इमारत, तळमजला, दि णेकडू न खोली . २

प. च. मनपा शाळा

५५, रहाटणी, पूव पि म

इमारत, तळमजला, पूव कडू न खोली . १
प. च. मनपा शाळा

५५, रहाटणी, पूव पि म

इमारत, तळमजला, पूव कडू न खोली . २

महष िव ा मंदीर हाय कू ल व युिनअर कॉलेज, ीनगर
रहाटणी, तळ मजला पूवकडू न पा कग मांक १

महष िव ा मंदीर हाय कू ल व युिनअर कॉलेज, ीनगर
रहाटणी, तळ मजला पूवकडू न पा कग मांक २

नगर.1.1.222.427.432.437.538.161.1007.1018 रहाटणी
गावठाण
उ र,
1)रामनगर

रहाटणी

2)रामनगर

दि ण

1ते

685

दि ण

1ते

उ र,
1)रामनगर

दि ण

1ते

प. च. मनपा शाळा

५५, रहाटणी, पूव पि म

इमारत, तळमजला, पूव कडू न खोली . ३

1)रामनगर दि ण 1ते 685 992.1035.1078.1158. रामनगर
दि ण रामनगर उ र, 2)रामनगर उ र 686 ते 991

सव मतदारांसाठी

1036.1077.1159.1166. रामनगर दि ण रामनगर उ र,
1)रामनगर दि ण 1ते 685 992.1035.1078.1158. रामनगर
दि ण रामनगर उ र, 2)रामनगर उ र 686 ते 991 सव मतदारासाठी
1036.1077.1159.1166. रामनगर दि ण रामनगर उ र,

रामनगर दि ण रामनगर उ र, 2)NULL,

रामनगर दि ण रामनगर उ र, 2)NULL,
1)िस दाथ

नगर

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

25.29.221.249.522.680.209.218.33

िस दाथ नगर रामनगरचा काही भाग म न पा रहाटणी,

सव मतदारांसाठी

2)NULL, 3)NULL,
नगर

25.29.221.249.522.680.209.218.33

महष िव ा मंदीर हाय कू ल व युिनअर कॉलेज, ीनगर िस दाथ नगर रामनगरचा काही भाग म न पा रहाटणी,
रहाटणी, तळ मज यावरील हॉल पूव बाजू

सव मतदारांसाठी

उ र,

महष िव ा मंदीर हाय कू ल व युिनअर कॉलेज, ीनगर 1)रामनगर उ र 686 ते 991 1036 .1077.1159.1166.
रहाटणी, तळ मजला पूवकडू न पा कग मांक ४

सव मतदारांसाठी

685

992.1035.1078.1158.1167.11 रामनगर दि ण रामनगर

महष िव ा मंदीर हाय कू ल व युिनअर कॉलेज, ीनगर 1)रामनगर उ र 686 ते 991 1036 .1077.1159.1166.
रहाटणी, तळ मजला पूवकडू न पा कग मांक ३

सव मतदारांसाठी

685

992.1035.1078.1158.1167.11 रामनगर दि ण रामनगर

1)िस दाथ
२४०

रहाटणी,

992.1035.1078.1158.1167.11 रामनगर दि ण रामनगर

2)रामनगरचा काही भाग 191 ते 208 िस दाथ नगर

सव मतदारांसाठी

रामनगरचा काही भाग म न पा शाळे जवळचा क,

२४१

रहाटणी

1)म न पा शाळे जवळचा भाग िस दाथ नगर रामनगरचा काही
महष िव ा मंदीर हाय कू ल व युिनअर कॉलेज, ीनगर भाग म न पा शाळे जवळचा क, 2)िस दाथ नगर
रहाटणी, तळ मज यावरील हॉल पि म बाजू
25.29.221.249.522.680.209.218.33
िस दाथ
नगर

सव मतदारांसाठी

रामनगरचा काही भाग म न पा रहाटणी,
२४२

ीनगर रहाटणी

िभकोबा तांबे ाथिमक शाळा, ीनगर, रहाटणी

1)1 ते 9 िशतोळे नगर िशतोळे नगर गजानन नगर, 2)10 ते 39

तळमजला, उ रे कडू न खोली . २

54 ते 60 65ते 81 गजानन नगर िशतोळे नगर गजानन नगर,
1)40 ते 48 82 ते 420 423 ते 439 शा

सव मतदारांसाठी

ी नगर िशतोळे नगर

गजानन नगर, 2)49 ते53 रामनगर िशतोळे नगर गजानन नगर,
२४३

ीनगर रहाटणी

िभकोबा तांबे ाथिमक शाळा, ीनगर, रहाटणी
तळमजला, उ रे कडू न खोली . ३

3)61 ते64 421 ते422 440 ते 442 नखाते व ती िशतोळे नगर
गजानन नगर, 4)604 ते 624 तांबे चाळ िशतोळे नगर गजानन

सव मतदारांसाठी

नगर, 5)651 ते624 पंचवटी कॉलनी िशतोळे नगर गजानन
नगर, 6)722 ते 879 2160 ते 2358

ी कृ ण कॉलनी िशतोळे

नगर गजानन नगर,
1)722 ते 879 2160 ते 2358

ी कृ ण कॉलनी िशतोळे नगर

गजानन नगर, 2)972 ते 978 1922 ते1958

ी नगर िशतोळे

नगर गजानन नगर, 3)1011 ते 1030 1127 ते 1173 गु द
२४४

ीनगर रहाटणी

िभकोबा तांबे ाथिमक शाळा, ीनगर, रहाटणी
तळमजला, उ रे कडू न खोली . ४

कॉलनी िशतोळे नगर गजानन नगर, 4)1031 ते 1064

कार

कॉलनी िशतोळे नगर गजानन नगर, 5)1065 ते 1092 2359 ते

सव मतदारांसाठी

2459 रहाटणी रोड जवळील भाग िशतोळे नगर गजानन नगर,
6)1174 ते 1257 हनुमान नगर िशतोळे नगर गजानन नगर,
7)40 ते 48 82 ते 420 423 ते 439 शा

ी नगर िशतोळे नगर

गजानन नगर,
1)1258 ते 1262 1527 ते 1825 रामबाग कॉलनी िशतोळे
२४५

ीनगर रहाटणी

िभकोबा तांबे ाथिमक शाळा, ीनगर, रहाटणी
तळमजला, उ रे कडू न खोली . ५

नगर गजानन नगर, 2)10 ते 39 54 ते 60 65 ते 81 गजानन
नगर िशतोळे नगर गजानन नगर, 3)नखाते व ती 208 ते 403
1529.1531.1982.2007 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी
नखाते व ती रहाटणी,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)10 ते 39 54 ते 60 65 ते 81 गजानन नगर िशतोळे नगर
२४६

ीनगर रहाटणी

िभकोबा तांबे ाथिमक शाळा, ीनगर, रहाटणी

गजानन नगर, 2)40 ते 48 82 ते 420 423 ते 439 शा

तळमजला, उ रे कडू न खोली . ६

िशतोळे नगर गजानन नगर, 3)61 ते64 421 ते422 440 ते

ी नगर

सव मतदारांसाठी

442 नखाते व ती िशतोळे नगर गजानन नगर,
1)972 ते 978 1922 ते1958
२४७

ीनगर रहाटणी

िभकोबा तांबे ाथिमक शाळा, ीनगर, रहाटणी, तळ
मजला, पूवकडू न खोली . १

ी नगर िशतोळे नगर गजानन

नगर, 2)1258 ते 1262 1527 ते 1825 रामबाग कॉलनी
िशतोळे नगर गजानन नगर, 3)1826 ते 1845 जय हद कॉलनी

सव मतदारांसाठी

िशतोळे नगर गजानन नगर, 4)1888 ते 1930 रायगड कॉलनी
िशतोळे नगर गजानन नगर, 5)NULL,
1)1888 ते 1930 रायगड कॉलनी िशतोळे नगर गजानन नगर,

२४८

ीनगर रहाटणी

िभकोबा तांबे ाथिमक शाळा, ीनगर, रहाटणी, तळ

2)2003 ते 2093 िशतोळे नगर गजानन नगर, 3)अमरदीप

मजला, पूवकडू न खोली . २

कॉलनी 78 ते 140 1100.1132 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी

सव मतदारांसाठी

नखाते व ती रहाटणी, 4)NULL,
1)1888 ते 1930 रायगड कॉलनी िशतोळे नगर गजानन नगर,
२४८अ

२४९

ीनगर रहाटणी

ीनगर रहाटणी

िभकोबा तांबे ाथिमक शाळा, ीनगर, रहाटणी, तळ

2)2003 ते 2093 िशतोळे नगर गजानन नगर, 3)अमरदीप

मजला, पूवकडू न खोली . ३

कॉलनी 78 ते 140 1100.1132 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी

नखाते व ती रहाटणी, 4)NULL,
एस.एन.बी.पी. कू ल, रहाटणी, उ र दि ण इमारत, तळ 1)नखाते व ती 208 ते 403 1529.1531.1982.2007 रायगड
मजला, पूवकडू न खोली नंबर १

भाग अमर दीप कॉलनी नखाते व ती रहाटणी,
1)686 ते 721 द नगर िशतोळे नगर गजानन नगर, 2)61

सव मतदारासाठी

सव मतदारांसाठी

ते64 421 ते422 440 ते 442 नखाते व ती िशतोळे नगर
गजानन नगर, 3)िशतोळे नगर गजानन नगर, 4)722 ते 879

२५०

ीनगर रहाटणी

2160 ते 2358 ी कृ ण कॉलनी िशतोळे नगर गजानन नगर,
एस.एन.बी.पी. कू ल, रहाटणी, उ र दि ण इमारत, तळ 5)1065 ते 1092 2359 ते 2459 रहाटणी रोड जवळील भाग
मजला, पूवकडू न खोली नंबर २
िशतोळे नगर गजानन नगर, 6)रायगड कॉलनी 1 ते 77

सव मतदारांसाठी

141.207.404.419.604 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी
नखाते

व ती

रहाटणी,

7)नखाते

व ती 208

ते

403

1529.1531.1982.2007 रायगड भाग अमर दीप कॉलनी
नखाते व ती रहाटणी,
आबाजी रामभाऊ भूमकर ाथिमक शाळा, भूमकर व ती
२५१

भूमकर व ती वाकड शाळा मांक १०४, वाकड, पूव पि म इमारत,

1)काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ व ती,

सव मतदारांसाठी

दि णािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली . ३
आबाजी रामभाऊ भूमकर ाथिमक शाळा, भूमकर व ती
२५१अ

भूमकर व ती वाकड

शाळा मांक १०४, वाकड, पूव पि म इमारत,
दि णािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली . ५

1)काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ व ती,

सव मतदारासाठी

(बालवाडी वग)
1)िवनोदे व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ
आबाजी रामभाऊ भूमकर ाथिमक शाळा, भूमकर व ती
२५२

भूमकर व ती वाकड शाळा मांक १०४, वाकड, पूव पि म इमारत,
दि णािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली . ४

व ती, 2)काळाखडक, काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती
भुजबळ व ती, 3)काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ
व ती, 4)कळमकर व ती द

मं दर लगतच भाग माळवाडी

सव मतदारांसाठी

भुजबळ व ती ता हाणे, 5)िवनोदे व ती काळाखडक िवनोदे
व ती भुमकर व ती भुजबळ व ती,
1)भुजबळ व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ
व ती, 2)के मसे व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती
भुजबळ व ती, 3)वाकडकर व ती काळाखडक िवनोदे व ती
भुमकर व ती भुजबळ व ती, 4)NULL, 5)भुजबळ व ती द
मं दर लगतच भाग माळवाडी

भुजबळ

6)द मंदीर लगतचा भाग माळवाडी द
२५३

भूमकर व ती वाकड

द गुड सॅमरीतन कू ल, वाकड, दि ण उ र इमारत, तळ
मजला, दि णेकडू न खोली मांक १

व ती

ता हाणे,

मं दर लगतच भाग

माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 7)वाकड रोड द

मं दर

लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 8)पूजा मसाले
कं . लगतचा भाग द

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ

व ती ता हाणे, 9)वाकड चौक (जुना गावठाण व जुना जकात
नाका द
10)द

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे,
मंदीर ते खडी मशीन पयतचा भाग द

मं दर लगतच

भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 11)वाकड रोड बोडके
खडी मशीन द

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती

ता हाणे, 12)NULL,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

2

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

3

4

5

1)िवनोदे व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ
व ती, 2)भुमकर व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती
भुजबळ व ती, 3)भुजबळ व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर
२५४

भूमकर व ती वाकड

द गुड सॅमरीतन कू ल, वाकड, दि ण उ र इमारत, तळ
मजला, दि णेकडू न खोली मांक २

व ती भुजबळ व ती, 4)आ हाट व ती काळाखडक िवनोदे व ती
भुमकर व ती भुजबळ व ती, 5)रामानंद कायालय लगतचा भाग

सव मतदारांसाठी

काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ व ती, 6)माने
व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ व ती,
7)के मसे व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ
व ती,
1)वाकडकर व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती

२५५

भूमकर व ती वाकड

द गुड सॅमरीतन कू ल, वाकड, दि ण उ र इमारत, तळ
मजला, दि णेकडू न खोली मांक ३

भुजबळ व ती, 2)जमदाडे व ती काळाखडक िवनोदे व ती
भुमकर व ती भुजबळ व ती, 3)पाटील व ती (सोदय गाडन)

सव मतदारांसाठी

काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ व ती,
4)काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ व ती,

२५६

भूमकर व ती वाकड

द गुड सॅमरीतन कू ल, वाकड, दि ण उ र इमारत, तळ
मजला, दि णेकडू न खोली मांक ४

1)काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ व ती,
2)भुमकर व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती भुजबळ

सव मतदारांसाठी

व ती
1)वाकडकर व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर व ती
भुजबळ व ती, 2)क पटे व ती काळाखडक िवनोदे व ती भुमकर
व ती भुजबळ व ती, 3)द मंदीर लगतचा भाग माळवाडी द

२५७

भूमकर व ती वाकड

द गुड सॅमरीतन कू ल, वाकड, दि ण उ र इमारत, तळ

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 4)ता हाणे

मजला, दि णेकडू न खोली मांक ५

व ती द

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे,

5)भुजबळ व ती द

सव मतदारांसाठी

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ

व ती ता हाणे, 6)वाकड रोड द

मं दर लगतच भाग माळवाडी

भुजबळ व ती ता हाणे, 7)NULL, 8)NULL,
1)पूजा मसाले कं . लगतचा भाग द

मं दर लगतच भाग

माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 2)पो टल कॉलनी द

मं दर

लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 3)सदािशव
कलाटे यांचे घरा लगतचा भाग द मं दर लगतच भाग माळवाडी
भुजबळ व ती ता हाणे, 4)सुदशन कॉलनी द

मं दर लगतच

भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 5)सदगु

कॉलनी द

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 6)चोधरी
२५८

भूमकर व ती वाकड

द गुड सॅमरीतन कू ल, वाकड, दि ण उ र इमारत, तळ
मजला, दि णेकडू न खोली मांक ६

पाक द

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे,

7)गोलांडे पाक द

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती

सव मतदारांसाठी

ता हाणे, 8)पाठाणकर वीट भ ी जवळ िववेकानंद नगर द
मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 9)काळा
खडक जवळ द

मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती

ता हाणे, 10)भुजबळ व ती - जकात नाका समोर द

मं दर

लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे, 11)कॅ नॉल
हसोबा नगर झोपडप ी द

मं दर लगतच भाग माळवाडी

भुजबळ व ती ता हाणे, 12)वाकड रोड बोडके खडी मशीन द
मं दर लगतच भाग माळवाडी भुजबळ व ती ता हाणे,
प. च. मनपा ाथिमक शाळा . ५१, पपळे सौदागर,
२५९

पपळे सौदागर

दि ण उ र इमारत, पि मािभमुखी, तळमजला,
दि णेकडू न खोली . १
प. च. मनपा ाथिमक शाळा . ५१, पपळे सौदागर,

२५९अ

पपळे सौदागर

दि ण उ र इमारत, पि मािभमुखी, तळमजला,
दि णेकडू न खोली . २
चॅलजर पि लक कू ल, िशवसाईलेन, पपळे सौदागर,

२६०

पपळे सौदागर

दि ण उ र इमारत, पि मािभमुख, तळ मजला
उ रे कडू न खोली मांक १ पुढील बाजू
चॅलजर पि लक कू ल, िशवसाईलेन, पपळे सौदागर,

२६१

पपळे सौदागर

दि ण उ र इमारत, पि मािभमुख, तळ मजला
उ रे कडू न खोली मांक २ पुढील बाजू

1)सौदागर गावठाण

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
1)सौदागर गावठाण

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
1)सौदागर गावठाण

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)काटेव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर
काटेव ती, 2)िव शांती कॉलनी गावठाण काटेव ती िव शांती
कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 3)काटेव ती गावठाण काटेव ती
िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 4)NULL,

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

2

पपळे सौदागर

3

दि ण उ र इमारत, पि मािभमुख, तळ मजला
दि णेकडू न खोली मांक १ मागील बाजू
चॅलजर पि लक कू ल, िशवसाईलेन, पपळे सौदागर,

२६२

पपळे सौदागर

दि ण उ र इमारत, पि मािभमुख, तळ मजला
दि णेकडू न खोली मांक २ मागील बाजू
चॅलजर पि लक कू ल, िशवसाईलेन, पपळे सौदागर,

२६२अ

पपळे सौदागर

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

चॅलजर पि लक कू ल, िशवसाईलेन, पपळे सौदागर,
२६१अ

मतदानाचे े

दि ण उ र इमारत, पि मािभमुख, तळ मजला
दि णेकडू न खोली मांक ३ मागील बाजू

4

5

1)काटेव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर
काटेव ती, 2)िव शांती कॉलनी गावठाण काटेव ती िव शांती
कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 3)काटेव ती गावठाण काटेव ती

सव मतदारांसाठी

िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 4)NULL,
1)स ाटनगर गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर
काटेव ती, 2)NULL,
1)स ाटनगर गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर
काटेव ती, 2)NULL,

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)स ाटनगर गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर
२६३

पपळे सौदागर

चॅलजर पि लक कू ल, िशवसाईलेन, पपळे सौदागर, पूव

काटेव ती, 2)सौदागर गावठाण

पि म इमारत, तळ मजला पूवकडू न खोली मांक १

िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 3)काटेव ती गावठाण

पपळे गावठाण काटेव ती

सव मतदारांसाठी

काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,

२६४

२६४अ

२६५

पपळे सौदागर

पपळे सौदागर

पपळे सौदागर

चॅलजर पि लक कू ल, िशवसाईलेन, पपळे सौदागर, पूव
पि म इमारत, तळ मजला पूवकडू न खोली मांक २
चॅलजर पि लक कू ल, िशवसाईलेन, पपळे सौदागर, पूव
पि म इमारत, तळ मजला पूवकडू न खोली मांक ३

1)काटेव ती रोड गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट
नगर काटेव ती, 2)तुषार गाडन गावठाण काटेव ती िव शांती

सव मतदारांसाठी

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
1)काटेव ती रोड गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट
नगर काटेव ती, 2)तुषार गाडन गावठाण काटेव ती िव शांती

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
काटेव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर

दु सरा मजला, खोली . १

काटेव ती

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)काटेव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर
२६६

पपळे सौदागर

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,

काटेव ती, 2)िव शांती कॉलनी गावठाण काटे व ती, िव शांती

दु सरा मजला, खोली . २

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 3)तुषार गाडन गावठाण काटे

सव मतदारांसाठी

व ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
२६७

पपळे सौदागर

२६८

पपळे सौदागर

२६८अ

पपळे सौदागर

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,

शेलारव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर

दु सरा मजला, खोली . ३
जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,

काटेव ती
शेलारव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर

दु सरा मजला, खोली . ४
जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,

काटेव ती
शेलारव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर

दु सरा मजला, खोली . ८

काटेव ती
1)सौदागर गावठाण

सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 2)NULL, 3)सौदागर गावठाण
पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर
२६९

पपळे सौदागर

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
दु सरा मजला, खोली . ९

काटेव ती, 4)काटेव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी
स ाट नगर काटेव ती, 5)शेलारव ती गावठाण काटेव ती

सव मतदारांसाठी

िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 6)शेलारव ती
गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
7)शेलारव ती गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर
काटेव ती,
प. च. मनपा ाथिमक शाळा . ५१, पपळे सौदागर,
२७०

पपळे सौदागर

दि ण उ र इमारत, पि मािभमुखी, तळ मजला,
दि णेकडू न खोली . ३
पी.सी.एम.सी अ णासाहेब मगर मा यिमक शाळा पपळे

२७१

पपळे सौदागर

सौदागर पुव पि म इमारत दि णिभमूखी तळमजला
पुवकडु न खोली नंबर 1
पी.सी.एम.सी अ णासाहेब मगर मा यिमक शाळा पपळे

२७२

पपळे सौदागर

सौदागर पुव पि म इमारत दि णिभमूखी तळमजला
पुवकडु न खोली नंबर 2
प. च. मनपा आ णासाहेब मगर मा यिमक िव ालय,

२७२अ

पपळे सौदागर

पपळे सौदागर, दि ण उ र इमारत, पि मािभमुखी,
तळ मजला, पि मेकडू न खोली . ३

२७३

पपळे सौदागर

२७४

पपळे सौदागर

1)सौदागर गांवठाण

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती
1)सौदागर गांवठाण

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती
1) पपळे सौदागर गांवठाण

पपळे सौदागर मा ती मंदीर

ननावरे घर

1) पपळे सौदागर गांवठाण

पपळे सौदागर मा ती मंदीर

ननावरे घर

पी.के . इं टरनॅशनल इं ि लश कू ल, पपळे सौदागर, दि ण

1) पपळे सौदागर गांवठाण पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे

उ र इमारत, तळ मजला दि णेकडू न खोली मांक १

व ती हांडेव ती प

पी.के . इं टरनॅशनल इं ि लश कू ल, पपळे सौदागर, दि ण

1)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबा व ती ल ढे व ती हांडेव ती

उ र इमारत, तळ मजला दि णेकडू न खोली मांक २

प 2)NULL

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारासाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

पपळे सौदागर

२७५

पपळे सौदागर

२७६

पपळे सौदागर

२७६अ

पपळे सौदागर

२७७

पपळे सौदागर

२७८

पपळे सौदागर

२७८अ

पपळे सौदागर

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

२७४अ

मतदानाचे े

3

4

5

पी.के . इं टरनॅशनल इं ि लश कू ल, पपळे सौदागर, दि ण

1)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबा व ती ल ढे व ती हांडेव ती

उ र इमारत, तळ मजला दि णेकडू न खोली मांक ३

प 2)NULL

पी.के . इं टरनॅशनल इं ि लश कू ल, पपळे सौदागर, दि ण
उ र इमारत, तळ मजला दि णेकडू न खोली मांक ४

1)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती हांडेव ती प

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,

1) पपळे सौदागर गांवठाण पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे

पिहला मजला, खोली . १
जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,

व ती हांडेव ती प
1) पपळे सौदागर गांवठाण पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे

दु सरा मजला, खोली . ७

व ती हांडेव ती प

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
पिहला मजला, खोली . २
जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
पिहला मजला, खोली . ३
जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
दु सरा मजला, खोली . ६

सव मतदारासाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी

1)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती हांडेव ती
प, 2)लोढेव ती

पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती

सव मतदारांसाठी

हांडेव ती प, 3) पपळे गुरव रोड पपळे सौदागर काटेव ती,
1) पपळे गुरव रोड पपळे सौदागर काटेव ती

सव मतदारांसाठी

1) पपळे गुरव रोड पपळे सौदागर काटेव ती

सव मतदारांसाठी

1)गावठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
2)सौदागर गांवठाण

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 3)िव
२७९

पपळे सौदागर

कॉलनी पपळे सौदागर

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,

मा ती मंदीर ननावरे घर, 4)के शवनगर पपळे सौदागर मा ती

पिहला मजला, खोली . ४

मंदीर ननावरे घर, 5)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे

सव मतदारांसाठी

व ती हांडेव ती प, 6) पपळे सौदागर गांवठाण पपळे सौदागर
मुंजाबाव ती ल ढे व ती हांडेव ती प, 7) पपळे गुरव रोड पपळे
सौदागर काटेव ती
1)गांवठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
2)सौदागर गांवठाण

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 3) पपळे सौदागर गांवठाण
२८०

पपळे सौदागर

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
पिहला मजला, खोली . ५

पपळे

सौदागर

मुंजाबाव ती

ल ढे

व ती

हांडेव ती

प,

4)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती हांडेव ती

सव मतदारांसाठी

प, 5), 6)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती
हांडेव ती प, 7)NULL, 8) पपळे सौदागर गांवठाण

पपळे

सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती हांडेव ती प
1)गांवठाण काटेव ती िव शांती कॉलनी स ाट नगर काटेव ती,
2)सौदागर गांवठाण

पपळे गावठाण काटेव ती िव शांती

कॉलनी स ाट नगर काटेव ती, 3) पपळे सौदागर गांवठाण
२८०अ

पपळे सौदागर

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
दु सरा मजला, खोली . ५

पपळे

सौदागर

मुंजाबाव ती

ल ढे

व ती

हांडेव ती

प,

4)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती हांडेव ती

सव मतदारांसाठी

प, 5), 6)काटेनगर पपळे सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती
हांडेव ती प, 7)NULL, 8) पपळे सौदागर गांवठाण

पपळे

सौदागर मुंजाबाव ती ल ढे व ती हांडेव ती प
२८१

पपळे सौदागर

२८२

पपळे सौदागर

२८३

पपळे सौदागर

२८४

पपळे गुरव

जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
पिहला मजला, खोली . ६
जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
पिहला मजला, खोली . ७
जी.के . गु कु ल, गो वद गाडन समोर, पपळे सौदागर,
पिहला मजला, खोली . ८
काशी िव ेवर इं ि लश िमडीयम कू ल, पपळे गुरव,
तळमजला, पि मािभमुखी खोली ं . १

1)जगताप व ती पपळे सौदागर काटेव ती
1)काटेव ती रोड पपळे सौदागर काटेव ती, 2)के शवनगर पपळे
सौदागर काटेव ती
1)त िशला नगर पपळे सौदागर काटेव ती, 2)NULL
1)वैद ू व ती संन 78 ते 79 वैद ू व ती भात नगर, 2) भात नगर
स न 77 वैद ू व ती भात नगर
1)भैरवनाथ नगर स न 76 वैद ू व ती

२८५

पपळे गुरव

काशी िव ेवर इं ि लश िमडीयम कू ल, पपळे गुरव,
तळमजला, पि मािभमुखी खोली ं .०२

सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी

भात नगर, 2)कािशद

व ती पाटील इ टेट समोर रिव बॅ ड जवळ पपळे कािशद व ती
आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ, 3)आंनद नगर

सव मतदारांसाठी

साई मंदीराजवळ गणेश कॉ ले स लोखंडे सायक कािशद व ती
आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ

२८६

पपळे गुरव

स ह नंबर ७३/८, पपळे गुरव, वैद ु व तीजवळ,

1)आंनद नगर साई मंदीराजवळ गणेश कॉ ले स लोखंडे सायक

पि मािभमुखी, गाळा मांक १

कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1) ान दप बंगला जवळ गुळमोहर कॉलनी पपळे गुरव कािशद
व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ,
2)गुलमोहर कॉलनी जगताप इ टेट िपठाची िगरणी पा याची
टाक कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप
इ, 3)कािशद व ती लाकडाची वखारी जवळ जगताप िपठाची
िगरणी कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर
२८७

पपळे गुरव

स ह नंबर ७३/८, पपळे गुरव, वैद ु व तीजवळ,

जगताप इ, 4)गणेश नगर िपपळे गुरव कािशद व ती आंनदनगर

पि मािभमुखी, गाळा मांक २

वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ, 5) पगट कराणा टोअस

सव मतदारांसाठी

गणेश इं टर ाईजेस मागे भैरवनाथ कािशद व ती आंनदनगर वैद ु
व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ, 6)कािशद व ती पाटील इ टेट
समोर रिव बॅ ड जवळ पपळे कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती
भैरवनाथ नगर जगताप इ, 7)आंनद नगर साई मंदीराजवळ गणेश
कॉ ले स लोखंडे सायक कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती
भैरवनाथ नगर जगताप इ

1) ान दप बंगला जवळ गुळमोहर कॉलनी पपळे गुरव कािशद
व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ,
2)गुलमोहर कॉलनी जगताप इ टेट िपठाची िगरणी पा याची
टाक कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप
२८८

पपळे गुरव

स ह नंबर ७३/८, पपळे गुरव, वैद ु व तीजवळ,
पि मािभमुखी, गाळा मांक ३

इ, 3)कािशदे व ती लाकडाची वखारी जवळ जगताप िपठाची
िगरणी कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर

सव मतदारांसाठी

जगताप इ, 4)गणेश नगर िपपळे गुरव कािशद व ती आंनदनगर
वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ, 5)सुभाष जगताप चाळ
कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ,
6)वैद ु व ती

ी राजू लोखंडे (िश ण मडळ सद य ) या कािशद

व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ,
1) पगट

करणा

टोअस गणेश इं टर ाईजेस मागे भैरवनाथ

कािशद व ती आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ,
2)सुदशन नगर स नं 82/84 डॉ बडे शेजारी कािशद व ती
२८९

पपळे गुरव

स ह नंबर ७३/८, पपळे गुरव, वैद ु व तीजवळ,
पि मािभमुखी, गाळा मांक ४

आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ, 3) भात नगर
कासारवाडी रोड पुळाजवळ पपळे गुरव िव

कािशद व ती

सव मतदारांसाठी

आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ, 4)कािशद व ती
आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ, 5)आंनद नगर
साई मंदीराजवळ गणेश कॉ ले स लोखंडे सायक कािशद व ती
आंनदनगर वैद ु व ती भैरवनाथ नगर जगताप इ

ी साई इं ि लश िमिडयम कू ल, सुदशननगर, वैद ु व ती,
२९०

सुदशननगर

पूव पि म इमारत, उ रािभमुख, तळमजला, पूवकडू न
खोली . १
ी साई इं ि लश िमिडयम कू ल, सुदशननगर, वैद ु व ती,

२९१

सुदशननगर

पूव पि म इमारत, उ रािभमुख, तळमजला, पूवकडू न
खोली . २

२९२

सुदशननगर

1)सुदशन नगर स.नं.80 ते 83 सुदशन नगर जवळकर नगर
वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर

सव मतदारांसाठी

1)सुदशन नगर स.नं.80 ते 83 सुदशन नगर जवळकर नगर
वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर, 2)जवळकर नगर व ती
स.नं.84.86 सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप चाळ

सव मतदारांसाठी

आनंत नगर
1)जवळकर नगर व ती स.नं.84.86 सुदशन नगर जवळकर नगर

ी साई इं ि लश िमिडयम कू ल, सुदशननगर, वैद ु व ती,

वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर, 2)वैद ू व ती स नं.76 ते 78

पूव पि म इमारत, उ रािभमुख, तळमजला, पूवकडू न

सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर,

खोली . ३

3)सुदशन नगर स.नं.80 ते 83 सुदशन नगर जवळकर नगर

सव मतदारांसाठी

वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर
1)जगताप चाळ स.नं.80 सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती
ी साई इं ि लश िमिडयम कू ल, सुदशननगर, वैद ु व ती,
२९३

सुदशननगर

पूव पि म इमारत, उ रािभमुख, तळमजला, पूवकडू न
खोली . ४

जगताप चाळ आनंत नगर, 2)अनंतनगर स नं 75 सुदशन नगर
जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर, 3)भैरवनाथ
नगर स नं.76 सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप

सव मतदारांसाठी

चाळ आनंत नगर, 4)सुदशन नगर स.नं.80 ते 83 सुदशन नगर
जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर

२९४

सुदशननगर

२९५

सुदशननगर

कलिबल इं ि लश िमडीयम कु ल, पुवकडु न पिहली वग
खोली, भात नगर, पपळे गुरव
कलिबल इं ि लश िमडीयम कु ल, पुवकडु न दु सरी वग
खोली, भात नगर, पपळे गुरव

1)सुदशन नगर स.नं.80 ते 83 सुदशन नगर जवळकर नगर
वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर
1)जवळकर नगर व ती स.नं.84.86 सुदशन नगर जवळकर नगर
वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर, 2)सुदशन नगर स.नं.80 ते
83 सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत
नगर

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

सुदशननगर

२९७

सुदशननगर

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

२९६

मतदानाचे े

3
कलिबल इं ि लश िमडीयम कु ल, पुवकडु न ितसरी वग
खोली, भात नगर, पपळे गुरव
कलिबल इं ि लश िमडीयम कु ल, पुवकडु न चौथी वग
खोली, भात नगर, पपळे गुरव

4

5

1)जवळकर नगर व ती स.नं.84.86 सुदशन नगर जवळकर नगर
वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर
1)सुदशन नगर स.नं.80 ते 83 सुदशन नगर जवळकर नगर
वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर, 2)जवळकर नगर व ती
स.नं.84.86 सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप चाळ

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

आनंत नगर
1)जवळकर नगर व ती स.नं.84.86 सुदशन नगर जवळकर नगर
२९८

सुदशननगर

कलिबल इं ि लश िमडीयम कु ल, पुवकडु न पाचवी वग
खोली, भात नगर, पपळे गुरव

वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर, 2)जवळकर नगर व ती
स.नं.84.86 सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप चाळ

सव मतदारांसाठी

आनंत नगर
1)वैद ू व ती स नं.76 ते 78 सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती
जगताप चाळ आनंत नगर, 2)अनंतनगर स नं 75 सुदशन नगर
२९९

सुदशननगर

कलिबल इं ि लश िमडीयम कु ल, पुवकडु न सहावी वग
खोली, भात नगर, पपळे गुरव

जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप चाळ आनंत नगर, 3) भात
नगर स नं.77 सुदशन नगर जवळकर नगर वैद ू व ती जगताप
चाळ आनंत नगर, 4)वैद ू व ती संन 78 ते 79 वैद ू व ती

सव मतदारांसाठी

भात

नगर, 5)भैरवनाथ नगर स न 76 वैद ू व ती भात नगर
३००

पपळे गुरव

३०१

पपळे गुरव

३०२

पपळे गुरव

मा यिमक िव ालय, पपळे गुरव जूनी इमारत,
पि मािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . १
मा यिमक िव ालय, पपळे गुरव जूनी इमारत,
पि मािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . २

मा यिमक िव ालय, पपळे गुरव जूनी इमारत,
पि मािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ३

1) पपळे गुरव गांवठाण

सव मतदारांसाठी

1)जगताप चाळ पपळे गुरव गावठाण, 2)जय भवानी नगर
पपळे गुरव गावठाण, 3)ल मीनगर पपळे गुरव गावठाण
1)च हाण आळी पपळे गुरव गावठाण, 2)भालेकर नगर पपळे

सव मतदारांसाठी

गुरव गावठाण, 3)जगताप का पळे स पपळे गुरव गावठाण,
4)सुदशन नगर पपळे गुरव गावठाण, 5)मनपा शाळे मागे पपळे

सव मतदारांसाठी

गुरव गावठाण, 6)सुवण पाक पपळे गुरव गावठाण, 7)साईनाथ
नगर पपळे गुरव गावठाण

३०३

पपळे गुरव

३०४

पपळे गुरव

३०५

पपळे गुरव

मा यिमक िव ालय, पपळे गुरव जूनी इमारत,
पि मािभमुखी, तळमजला, उ रे कडू न खोली . ४
मा यिमक िव ालय, पपळे गुरव जुनी इमारत, पा कग
.१
पपरी चचवड ंथालय, पपळे गुरव, मा यिमक
िव ालयासमोर, दि णाभि◌मुखी इमारत तळमजला,

1)ल मीनगर पपळे गुरव गावठाण

सव मतदारांसाठी

1)साईनाथ नगर पपळे गुरव गावठाण

सव मतदारांसाठी

1)पवना नगर पपळे गुरव गावठाण

सव मतदारांसाठी

1) पपळे गुरव गांवठाण

सव मतदारांसाठी

1)NULL, 2)NULL

सव मतदारांसाठी

1)जगताप चाळ पपळे गुरव गावठाण

सव मतदारांसाठी

पूवकडू न खोली मांक १
पपरी चचवड ंथालय, पपळे गुरव, मा यिमक
३०६

पपळे गुरव

िव ालयासमोर, दि णाभि◌मुखी इमारत तळमजला,
पूवकडू न खोली मांक २ ( ये नाग रक क )

३०७

पपळे गुरव

३०८

पपळे गुरव

मा यिमक िव ालय, पपळे गुरव जुनी इमारत, पा कग
.२
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा मांक ५४/१ नवीन
इमारत, पपळे गुरव, तळ मजला वेश ारा या
डावीकडील बाजू टाफ म
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा मांक ५४/१ नवीन

३०९

पपळे गुरव

इमारत, पपळे गुरव, तळ मजला वेश ारा या
डावीकडील बाजू खोली मांक ११
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा मांक ५४/१ नवीन

३१०

पपळे गुरव

इमारत, पपळे गुरव, तळ मजला वेश ारा या
उजवीकडील बाजू मु या यापक कायालय

1)सुदशन नगर पपळे गुरव गावठाण, 2)पवना नगर पपळे गुरव
गावठाण, 3)कािशद नगर पपळे गुरव गावठाण, 4)िभमाशंकर
कॉलनी पपळे गुरव गावठाण, 5)गावठाण पपळे गुरव गावठाण,

सव मतदारांसाठी

6)NULL
1)जय भवानी नगर पपळे गुरव गावठाण, 2)ल मीनगर पपळे
गुरव गावठाण, 3)भालेकर नगर पपळे गुरव गावठाण

सव मतदारांसाठी

प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव,
३११

पपळे गुरव

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . १
( वेश ारा या डावीकडील वग)
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव,

1)कािशद नगर पपळे गुरव गावठाण

सव मतदारांसाठी

1)कािशद नगर पपळे गुरव गावठाण, 2)गावठाण पपळे गुरव

३१२

पपळे गुरव

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . २

३१३

पपळे गुरव

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . ३

गुरव

( वेश ारा या डावीकडील वग)

4)भालेकरनगर पपळे गुरव गावठाण

गावठाण, 3) ी ण नगर पपळे गुरव गावठाण
( वेश ारा या डावीकडील वग)
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव, 1)ल मीनगर पपळे गुरव गावठाण, 2)च हाण आळी
गावठाण,

3)गावठाण

पपळे

गुरव

सव मतदारांसाठी

पपळे

गावठाण,

सव मतदारांसाठी

1)सुवण पाक पपळे गुरव गावठाण, 2)कवडे चाळ पपळे गुरव
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव, गावठाण, 3)मनपा शाळे जवळ पपळे गुरव गावठाण, 4)गंगो ी
३१४

पपळे गुरव

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . ४

नगर

( वेश ारा या डावीकडील वग)

गावठाण, 6)पवना नगर पपळे गुरव गावठाण, 7)नावेचा र ता

पपळे गुरव गावठाण, 5)सहकार नगर

पपळे गुरव

पपळे गुरव गावठाण, 8)जयभवानी नगर पपळे गुरव गावठाण

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

2

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

पपळे गुरव

3
निवन इमारत . १, तळमजला खोली . ५
( वेश ारा या डावीकडील वग)
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव,

३१६

पपळे गुरव

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव,
३१५

मतदानाचे े

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . ६
( वेश ारा या डावीकडील वग)

4

5

1)च हाण आळी पपळे गुरव गावठाण, 2) पपळे गुरव गावठाण,
3)गंगो ी नगर पपळे गुरव गावठाण

सव मतदारांसाठी

1)गावठाण पपळे गुरव गावठाण, 2)भालेकरनगर पपळे गुरव
गावठाण,

3)जयभवानी

नगर

पपळे

गुरव

गावठाण,

4)ल मीनगर पपळे गुरव गावठाण, 5)सुदशन नगर पपळे गुरव

सव मतदारांसाठी

गावठाण
1)सुदशन नगर पपळे गुरव गावठाण, 2)देवकर चाळ पपळे
गुरव गावठाण, 3)रामभाऊ पपळे गुरव गावठाण, 4)साईनाथ

प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव,
३१७

पपळे गुरव

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . ७
( वेश ारा या डावीकडील वग)

नगर

पपळे

गुरव गावठाण, 5)रामभाउ िनवास झोपडी

ल मीकार रामभाउ, 6)आ ता

ती कुं ज ल मीकार रामभाउ,

7)काशीद नगर ल मीकार रामभाउ, 8)गु ा नगर ल मीकार

सव मतदारांसाठी

रामभाउ, 9)पंचिशल नगर ल मीकार रामभाउ, 10)कवडे चाळ
ल मीकार रामभाउ, 11)देवकर चाळ ल मीकार रामभाउ,
12)आदशनगर ल मीकार रामभाउ

प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव,
३१८

पपळे गुरव

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . ८
( वेश ारा या डावीकडील वग)
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव,

३१९

पपळे गुरव

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . ९

1)काशीद नगर ल मीकार रामभाउ, 2)पंचर

पपळे गुरव

गावठाण

1)काशीद नगर ल मीकार रामभाउ, 2)NULL

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

( वेश ारा या डावीकडील वग)
1)काशीद नगर ल मीकार रामभाउ, 2)कदम चाळ ल मीकार
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/१ पपळे गुरव, रामभाउ, 3)गु ा चाळ ल मीकार रामभाउ, 4)कवडे चाळ
३२०

पपळे गुरव

निवन इमारत . १, तळमजला खोली . १०

ल मीकार रामभाउ, 5)आदशनगर ल मीकार रामभाउ, 6)गांगुड

( वेश ारा या डावीकडील वग)

नगर ल मीकार रामभाउ, 7)नेताजीनगर ल मीकार रामभाउ,

सव मतदारांसाठी

8)नेताजी नगर ग ली 2 ल मीकार रामभाउ
1)नेताजी नगर ग ली 2 ल मीकार रामभाउ, 2)गजानन नगर
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव,
३२१

पपळे गुरव

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . १
( वेश ारा या उजवीकडील वग)

मारहा हेन ल मीकार रामभाउ, 3)राजीव गांधी झोपडप ी
ग ली 6 ल मीकार रामभाउ, 4)राजीवगांधी झोपडप ी 7
ल मीकार

रामभाउ,

5)कािशदचाळ

ल मीकार

रामभाउ,

सव मतदारांसाठी

6)काशीद नगर ल मीकार रामभाउ, 7)NULL, 8)आनंद पाक
ल मीकार रामभाउ

प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव,
३२२

पपळे गुरव

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . २

1)ल मीनगर

पपळे गुरव

गांवठाण

ल मीकार

रामभाउ,

2)NULL

सव मतदारांसाठी

( वेश ारा या उजवीकडील वग)
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव, 1)काशीद नगर ल मीकार रामभाउ, 2)आनदं पाक ल मीकार
३२३

पपळे गुरव

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . ३

रामभाउ,

3)आदशनगर

( वेश ारा या उजवीकडील वग)

ल मीकार रामभाउ
1)राजीवगांधी

प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव,
३२४

पपळे गुरव

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . ४
( वेश ारा या उजवीकडील वग)

झोपडप ी

ल मीकार

रामभाउ,

ल मीकार

रामभाउ,

4)िवघानगर

सव मतदारांसाठी

2)कािशद

हाि पटल जवळ कािशद चाळ कािशदनगर, 3)आनंद पाक कािशद
चाळ कािशदनगर, 4)नेताजी नगर रोड
कािशदनगर, 5)नेताजी नगर रोड
6)गजानंन नगर रोड
नगर रोड

3 कािशद चाळ

1 कािशद चाळ कािशदनगर,

सव मतदारांसाठी

3 कािशद चाळ कािशदनगर, 7)गजानन

2 कािशद चाळ कािशदनगर

प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव,
३२५

पपळे गुरव

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . ५
( वेश ारा या उजवीकडील वग)
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव,

1)गजानन नगर रोड

2 कािशद चाळ कािशदनगर

1)सहकार नगर कािशद चाळ कािशदनगर, 2)िव ा नगर कािशद

३२६

पपळे गुरव

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . ६

३२७

पपळे गुरव

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . ७

पपळे गुरव

( वेश ारा या उजवीकडील वग)
कािशद चाळ कािशदनगर
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव,
1)गांगुड नगर रोड 1 कािशद चाळ कािशदनगर, 2)NULL
निवन इमारत . २, तळमजला खोली . ८

३२८

सव मतदारांसाठी

चाळ कािशदनगर
( वेश ारा या उजवीकडील वग)
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव, 1)लोट िब ड ग जवळ कािशद चाळ कािशदनगर, 2)गांगुड नगर
रोड

3 कािशद चाळ कािशदनगर, 3)गांगुड नगर रोड

2

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

( वेश ारा या उजवीकडील वग)
प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव,
३२९

पपळे गुरव

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . ९
( वेश ारा या उजवीकडील वग)

1)राजीवगांधी झोपडप ी ग ली 5 कािशद चाळ कािशदनगर,
2)राजीवगांधी झोपडप ी ग ली 6 कािशद चाळ कािशदनगर,
3)राजीवगांधी झोपडप ी ग ली 7 कािशद चाळ कािशदनगर,
4)गांगुड नगर रोड

1 कािशद चाळ कािशदनगर

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

2

3

4
1)नेताजी नगर रोड

पपळे गुरव

ि या कवा

पु षांक रता

प. च. मनपा मुलामुल ची शाळा . ५४/२ पपळे गुरव, नगर रोड
३३०

आहे कवा फ

5

3 कािशद चाळ कािशदनगर, 2)नेताजी

2 कािशद चाळ कािशदनगर, 3)राजीवगांधी

निवन इमारत . २, तळमजला खोली . १०

झोपडप ी ग ली2 कािशद चाळ कािशदनगर, 4)राजीव गांधी

( वेश ारा या उजवीकडील वग)

झोपडप ी 3 कािशद चाळ कािशदनगर, 5)राजीव गांधी

सव मतदारांसाठी

झोपडप ी 4 कािशद चाळ कािशदनगर
मा ती गेणू क पटे ाथिमक शाळा, क पटे व ती, शाळा
३३१

क पटेव ती वाकड

५९, वाकड, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी,
तळमजला, उ रे कडू न खोली . १
मा ती गेणू क पटे ाथिमक शाळा, क पटे व ती, शाळा

३३१अ

क पटेव ती वाकड

५९, वाकड, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी,
तळमजला, उ रे कडू न खोली . २
धनराज मा यिमक कू ल्, (ि

३३२

क पटेव ती वाकड

ायमरी, ायमरी आिण

सेकंडरी), क पटेव ती, वाकड, पूवपि म उ रािभमुख
इमारत, तळमजला पूवकडू न खोली मांक १
धनराज मा यिमक कू ल्, (ि

३३२अ

क पटेव ती वाकड

ायमरी, ायमरी आिण

सेकंडरी), क पटेव ती, वाकड, पूवपि म उ रािभमुख
इमारत, तळमजला पूवकडू न खोली मांक २
धनराज मा यिमक कू ल्, (ि

३३३

क पटेव ती वाकड

ायमरी, ायमरी आिण

सेकंडरी), क पटेव ती, वाकड, पूवपि म उ रािभमुख
इमारत, तळमजला पूवकडू न खोली मांक ३
धनराज मा यिमक कू ल्, (ि

३३४

क पटेव ती वाकड

ायमरी, ायमरी आिण

सेकंडरी), क पटेव ती, वाकड, पूवपि म उ रािभमुख
इमारत, तळमजला पूवकडू न खोली मांक ४

३३५

क पटेव ती वाकड

३३५अ

क पटेव ती वाकड

३३६

क पटेव ती वाकड

1)िव णू देव नगर िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा
1)िव णू देव नगर िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा

1)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा

1)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा

सव मतदारांसाठी

सव मतदारासाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)म. न पा शाळे लगतचा भाग (क पटे व ती िव णु देव नगर
क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा, 2)वाकड

ध रोड

जवळ मानकर व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर

सव मतदारांसाठी

म.न.पा.शाळा
1)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा

िवझडम व ड कू ल ,काळे वाडी फाटा ,क पटे व ती

1)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर

पि मािभमुखी इमारत ,तळमजला , खोली . 1
िवझडम व ड कू ल ,काळे वाडी फाटा ,क पटे व ती

म.न.पा.शाळा
1)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर

पि मािभमुखी इमारत ,तळमजला , खोली . 2
िवझडम व ड कू ल ,काळे वाडी फाटा ,क पटे व ती

म.न.पा.शाळा
1)म. न पा शाळे लगतचा भाग (क पटे व ती िव णु देव नगर

पि मािभमुखी इमारत ,तळमजला , खोली . 3

क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा, 2)वाकड

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी
सव मतदारासाठी
सव मतदारांसाठी

1)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा, 2)द ता नगर िव णु देव नगर क पटे व ती
३३७

क पटेव ती वाकड

िवझडम व ड कू ल ,काळे वाडी फाटा ,क पटे व ती
पि मािभमुखी इमारत ,तळमजला , खोली . 4

द ता नगर म.न.पा.शाळा, 3)म. न पा शाळे लगतचा भाग
(क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा, 4)वाकड

सव मतदारांसाठी

ध रोड जवळ मानकर व ती िव णु

देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा, 5)क पटे
व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा
1)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा, 2)द ता नगर िव णु देव नगर क पटे व ती
३३७अ

क पटेव ती वाकड

िवझडम व ड कू ल ,काळे वाडी फाटा ,क पटे व ती
पि मािभमुखी इमारत ,तळमजला , खोली . 5

द ता नगर म.न.पा.शाळा, 3)म. न पा शाळे लगतचा भाग
(क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर सव मतदारासाठी
म.न.पा.शाळा, 4)वाकड

ध रोड जवळ मानकर व ती िव णु

देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा, 5)क पटे
व ती िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा
1)द ता नगर िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा, 2)म. न पा शाळे लगतचा भाग (क पटे व ती
िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा,
३३८

क पटेव ती वाकड

िवझडम व ड कू ल ,काळे वाडी फाटा ,क पटे व ती
पि मािभमुखी इमारत ,तळमजला , खोली . 6

3)धनराज पाक िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा, 4)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती
द ता नगर म.न.पा.शाळा, 5)क पटे व ती िव णु देव नगर
क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा, 6)धनराज पाक िव णु
देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा, 7)िव णू देव
नगर िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा,

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क ाचे

मांक

ठकाण

1

2

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

3

4

5

1)द ता नगर िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा, 2)म. न पा शाळे लगतचा भाग (क पटे व ती
िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा,
३३८अ

क पटेव ती वाकड

िवझडम व ड कू ल ,काळे वाडी फाटा ,क पटे व ती
पि मािभमुखी इमारत ,तळमजला , खोली . 7

3)धनराज पाक िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर
म.न.पा.शाळा, 4)क पटे व ती िव णु देव नगर क पटे व ती सव मतदारासाठी
द ता नगर म.न.पा.शाळा, 5)क पटे व ती िव णु देव नगर
क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा, 6)धनराज पाक िव णु
देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा, 7)िव णू देव
नगर िव णु देव नगर क पटे व ती द ता नगर म.न.पा.शाळा,

प. च. मनपा ाथिमक शाळा मुलामुल ची, वाकड,
३३९

वाकड

इमारत .१, दि ण उ र इमारत, पि ममुखी,
तळमजला, उ रे कडू न खोली नं. १

प. च. मनपा मा यिमक िव ालय मुलामुल ची, वाकड,
३३९अ

वाकड

इमारत .१, दि ण उ र इमारत, पि ममुखी,
तळमजला, दि णेकडू न खोली नं. १

1)शेडगे व ती शेडगे व ती गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व
लगतचा भा, 2)गावठाण व लगतचा भाग शेडगे व ती गावठाण व
लगतचा भाग गावठाण व लगतचा भाग, 3)द

वाकड

सव मतदारांसाठी

शेडगे व ती गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व लगतचा भाग
1)शेडगे व ती शेडगे व ती गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व
लगतचा भा, 2)गावठाण व लगतचा भाग शेडगे व ती गावठाण व
लगतचा भाग गावठाण व लगतचा भाग, 3)द

मंदीर जवळ

सव मतदारासाठी

शेडगे व ती गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व लगतचा भाग
1)भाऊ साहेब कलाटे मानकर शेडगे व ती द

३४०

मंदीर जवळ

मं दर लगतचा

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

भाग भाउ साहेब कलाटे, 2)वाकड रोड शेडगे व ती द

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक १

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)कावेरी नगर पो. वसाहत

मं दर

सव मतदारांसाठी

शेडगे व ती द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)भाऊ साहेब कलाटे मानकर शेडगे व ती द
३४०अ

वाकड

मं दर लगतचा

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

भाग भाउ साहेब कलाटे, 2)वाकड रोड शेडगे व ती द

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक २

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)कावेरी नगर पो. वसाहत

मं दर

सव मतदारासाठी

शेडगे व ती द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)गावठाण चौक शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे, 2)आदशनगर शेडगे व ती द
३४१

वाकड

मं दर लगतचा भाग

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

भाउ साहेब कलाटे, 3)शेडगे व ती, शेडगे व ती द

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक ३

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4)वाकड रोड शेडगे व ती द

मं दर

सव मतदारांसाठी

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 5)वेणू नगर शेडगे व ती
द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)गावठाण चौक शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे, 2)आदशनगर शेडगे व ती द
३४१अ

वाकड

मं दर लगतचा भाग

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

भाउ साहेब कलाटे, 3)शेडगे व ती, शेडगे व ती द

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक ४

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4)वाकड रोड शेडगे व ती द

मं दर

सव मतदारासाठी

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 5)वेणू नगर शेडगे व ती
द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)कावेरी नगर पो. वसाहत शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग

भाउ साहेब कलाटे, 2)गेन भाऊ कलाटे नगर शेडगे व ती द
३४२

वाकड

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)शंकर कलाटे नगर

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक ५

शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4)भाऊ

साहेब कलाटे मानकर शेडगे व ती द

सव मतदारांसाठी

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे
1)कावेरी नगर पो. वसाहत शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग

भाउ साहेब कलाटे, 2)गेन भाऊ कलाटे नगर शेडगे व ती द
३४२अ

वाकड

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)शंकर कलाटे नगर

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक ६

शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4)भाऊ

साहेब कलाटे मानकर शेडगे व ती द
३४३

वाकड

३४३अ

वाकड

सव मतदारासाठी

मं दर लगतचा भाग भाउ

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

साहेब कलाटे
1)वाकड रोड शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक ७
युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

कलाटे
1)वाकड रोड शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक ८

कलाटे

सव मतदारांसाठी
सव मतदारासाठी

मतदान क

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मांक

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

1

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)कावेरी नगर पो. वसाहत शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग

भाउ साहेब कलाटे, 2)गेन भाऊ कलाटे नगर शेडगे व ती द
३४४

वाकड

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)शंकर कलाटे नगर

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक ९

शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे,

4)तानाजी कलाटे चाळ वाकड रोड शेडगे व ती द
लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)कावेरी नगर पो. वसाहत शेडगे व ती द

सव मतदारांसाठी

मं दर

मं दर लगतचा भाग

भाउ साहेब कलाटे, 2)गेन भाऊ कलाटे नगर शेडगे व ती द
३४४अ

वाकड

युरो कू ल, पक िसटी रोड, शेडगेव ती, वाकड, पूव

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)शंकर कलाटे नगर

पि म इमारत, पिहला मजला, खोली मांक १०

शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे,

4)तानाजी कलाटे चाळ वाकड रोड शेडगे व ती द

सव मतदारासाठी

मं दर

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)नंदन वन कॉलनी (वाकड रोड) शेडगे व ती द
३४५

वाकड

मं दर लगतचा

इ फं ट िजजस कू ल वाकड तळमजला डावीकडू न खोली

भाग भाउ साहेब कलाटे, 2)वेणू नगर शेडगे व ती द

नं 1

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)सदगु कॉलनी शेडगे व ती

मं दर

सव मतदारांसाठी

द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)नंदन वन कॉलनी (वाकड रोड) शेडगे व ती द
३४५अ

वाकड

मं दर लगतचा

इ फं ट िजजस कू ल वाकड तळमजला डावीकडू न खोली

भाग भाउ साहेब कलाटे, 2)वेणू नगर शेडगे व ती द

नं 2

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)सदगु कॉलनी शेडगे व ती

मं दर

सव मतदारासाठी

द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)द मंदीर लगतचा भाग शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग

भाउ साहेब कलाटे, 2)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती द

मं दर

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)सदगु कॉलनी शेडगे व ती
द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4)द मंदीर लगतचा

भाग शेडगे व ती द
३४६

वाकड

इ फं ट िजजस कू ल वाकड तळमजला डावीकडू न खोली
नं 3

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे,

5)पूजा मसाले जवळ शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे, 6)तानाजी कलाटे चाळ वाकड रोड शेडगे व ती
द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 7)सदगु

सव मतदारांसाठी

कॉलनी

शेडगे व ती द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 8)वाकड
रोड शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे,

9)वाकड चौक शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब

कलाटे, 10)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग

भाउ साहेब कलाटे
1)द मंदीर लगतचा भाग शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग

भाउ साहेब कलाटे, 2)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती द

मं दर

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)सदगु कॉलनी शेडगे व ती
द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4)द मंदीर लगतचा

भाग शेडगे व ती द
३४६अ

वाकड

इ फं ट िजजस कू ल वाकड तळमजला डावीकडू नखोली नं
५

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे,

5)पूजा मसाले जवळ शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे, 6)तानाजी कलाटे चाळ वाकड रोड शेडगे व ती
द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 7)सदगु

सव मतदारांसाठी

कॉलनी

शेडगे व ती द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 8)वाकड
रोड शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे,

9)वाकड चौक शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब

कलाटे, 10)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग

भाउ साहेब कलाटे
1)शंकर कलाटे नगर शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे, 2)वेणू नगर शेडगे व ती द
३४७

वाकड

मं दर लगतचा भाग

इ फं ट िजजस कू ल वाकड तळमजला डावीकडू नखोली नं

भाउ साहेब कलाटे, 3)पो टल कॉलनी शेडगे व ती द

४

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4) हतोबा नगर शेडगे व ती
द

मं दर

सव मतदारांसाठी

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 5)वाकडपोलीस

वसाहत शेडगे व ती द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)शंकर कलाटे नगर शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे, 2)वेणू नगर शेडगे व ती द
३४७अ

वाकड

मं दर लगतचा भाग

इ फं ट िजजस कू ल वाकड तळमजला डावीकडू नखोली नं

भाउ साहेब कलाटे, 3)पो टल कॉलनी शेडगे व ती द

६

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4) हतोबा नगर शेडगे व ती
द

मं दर

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 5)वाकडपोलीस

वसाहत शेडगे व ती द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे

सव मतदारांसाठी

मतदान क

मतदान क ाचे

मांक

ठकाण

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

वाकड

३४८अ

वाकड

3

4

वाकड

ि या कवा

5

कमल ित ान, माऊंट िल ा झी कू ल, क पटे व ती,

1)वाकड रोड शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब

वाकड, बेसमट पा कग शेड नंबर १
कमल ित ान, माऊंट िल ा झी कू ल, क पटे व ती,

कलाटे
1)वाकड रोड शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब

वाकड, बेसमट पा कग शेड नंबर २

कलाटे
1)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती द

३४९

आहे कवा फ

पु षांक रता

2

३४८

मतदानाचे े

सव मतदारांसाठी
सव मतदारासाठी

मं दर लगतचा भाग भाउ

कमल ित ान, माऊंट िल ा झी कू ल, क पटे व ती,

साहेब कलाटे, 2)सदगु कॉलनी शेडगे व ती द

वाकड, बेसमट पा कग शेड नंबर ३

भाग भाउ साहेब कलाटे, 3) हातोबा नगर शेडगे व ती द

मं दर लगतचा
मं दर

सव मतदारांसाठी

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4)NULL
1)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती द
३४९अ

वाकड

मं दर लगतचा भाग भाउ

कमल ित ान, माऊंट िल ा झी कू ल, क पटे व ती,

साहेब कलाटे, 2)सदगु कॉलनी शेडगे व ती द

वाकड, बेसमट पा कग शेड नंबर ४

भाग भाउ साहेब कलाटे, 3) हातोबा नगर शेडगे व ती द

मं दर लगतचा
मं दर

सव मतदारांसाठी

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 4)NULL
1)वाकड चौक शेडगे व ती गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व
लगतचा भा, 2)द मंदीर जवळ शेडगे व ती गावठाण व लगतचा
भाग गावठाण व लगतचा भा, 3)क पटे व ती शेडगे व ती
गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व लगतचा भा, 4)वाकड रोड
३५०

वाकड

कमल ित ान, माऊंट िल ा झी कू ल, क पटे व ती,

शेडगे व ती गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व लगतचा भा,

वाकड, बेसमट पा कग शेड नंबर ५

5)शेडगे व ती शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब

कलाटे, 6)भाऊ साहेब कलाटे मानकर शेडगे व ती द

सव मतदारांसाठी

मं दर

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 7)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती
द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 8) हातोबा नगर

झोपडप ी शेडगे व ती द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे

1)वाकड चौक शेडगे व ती गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व
लगतचा भा, 2)द मंदीर जवळ शेडगे व ती गावठाण व लगतचा
भाग गावठाण व लगतचा भा, 3)क पटे व ती शेडगे व ती
गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व लगतचा भा, 4)वाकड रोड
३५०अ

वाकड

कमल ित ान, माऊंट िल ा झी कू ल, क पटे व ती,

शेडगे व ती गावठाण व लगतचा भाग गावठाण व लगतचा भा,

वाकड, बेसमट पा कग शेड नंबर ६

5)शेडगे व ती शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब

कलाटे, 6)भाऊ साहेब कलाटे मानकर शेडगे व ती द

सव मतदारासाठी

मं दर

लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 7)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती
द

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 8) हातोबा नगर

झोपडप ी शेडगे व ती द मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे
1)कावेरी नगर टेलीफ़ोन वसाहत शेडगे व ती द

मं दर लगतचा

भाग भाउ साहेब कलाटे, 2)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती द
३५१

वाकड

कमल ित ान, माऊंट िल ा झी कू ल, क पटे व ती,

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)NULL, 4)NULL,

वाकड, बेसमट पा कग शेड नंबर ७

5)शंकर कलाटे नगर शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे, 6) हातोबा नगर शेडगे व ती द

मं दर लगतचा

भाग भाउ साहेब कलाटे
1)कावेरी नगर टेलीफ़ोन वसाहत शेडगे व ती द

मं दर लगतचा

सव मतदारांसाठी

भाग भाउ साहेब कलाटे, 2)सुदशन कॉलनी शेडगे व ती द
३५१अ

वाकड

कमल ित ान, माऊंट िल ा झी कू ल, क पटे व ती,

मं दर लगतचा भाग भाउ साहेब कलाटे, 3)NULL, 4)NULL,

वाकड, बेसमट पा कग शेड नंबर ८

5)शंकर कलाटे नगर शेडगे व ती द

मं दर लगतचा भाग भाउ

साहेब कलाटे, 6) हातोबा नगर शेडगे व ती द

सव मतदारांसाठी

मं दर लगतचा

भाग भाउ साहेब कलाटे
३५२

३५३

३५३अ

३५४

पपळे िनलख
िवशालनगर
पपळे िनलख
िवशालनगर
पपळे िनलख
िवशालनगर
पपळे िनलख
िवशालनगर

िव ािवनय िनके तन िव ालय, ( ानोबा च धे शाळा),
िवशालनगर, पपळे िनलख, नवीन इमारत, तळमजला,

1)िश क हौ सग सोसायटी िवशाल नगर

सव मतदारांसाठी

1)जगताप डेअरी / िवशाल नगर िवशाल नगर, 2)NULL

सव मतदारांसाठी

पूवकडू न खोली .१
िव ािवनय िनके तन िव ालय, ( ानोबा च धे शाळा),
िवशालनगर, पपळे िनलख, नवीन इमारत, तळमजला,
पूवकडू न खोली .२
िव ािवनय िनके तन िव ालय, ( ानोबा च धे शाळा),
िवशालनगर, पपळे िनलख, नवीन इमारत, तळमजला,

1)जगताप डेअरी / िवशाल नगर िवशाल नगर, 2)NULL

सव मतदारासाठी

पूवकडू न खोली .३
िव ािवनय िनके तन िव ालय, ( ानोबा च धे शाळा),
िवशालनगर, पपळे िनलख, जुनी इमारत, तळमजला,
दि णे खोली .२

1)जगताप डेअरी / िवशाल नगर िवशाल नगर

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1
३५५

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

िवशालनगर

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2
पपळे िनलख

मतदानाचे े

3
िव ािवनय िनके तन िव ालय, ( ानोबा च धे शाळा),
िवशालनगर, पपळे िनलख दि ण उ र इमारत,
पूवािभमुखी, तळ मजला, दि णे कडू न खोली .१

4

5

1)जगताप डेअरी / िवशाल नगर िवशाल नगर, 2)िश क हौ सग
सोसायटी िवशाल नगर

सव मतदारांसाठी

1)इं गवळे िवटभ ी / वसंत साठे चाळ िवशाल नगर, 2)वाकड रोड
३५६

पपळे िनलख
िवशालनगर

िव ािवनय िनके तन िव ालय, ( ानोबा च धे शाळा),

लगतचा भाग िवशाल नगर, 3)थोपटे चाळ िवशाल नगर, 4)च धे

िवशालनगर, पपळे िनलख दि ण उ र इमारत,

व ती / गु कृ पा िवशाल नगर, 5)नांदगुड शाळे जवळील भाग /

पूवािभमुखी, तळ मजला, दि णे कडू न खोली .२

बबनराव साठे चाळ िवशाल नगर, 6)िशवकृ पा िवशाल नगर,

सव मतदारांसाठी

7) पपळे िनलख
३५७

पपळे िनलख
िवशालनगर

िव ािवनय िनके तन िव ालय, ( ानोबा च धे शाळा),
िवशालनगर, पपळे िनलख दि ण उ र इमारत,
पूवािभमुखी, तळ मजला, दि णे कडू न खोली .३

1) पपळे िनलख, 2)NULL, 3)NULL, 4)जगताप डेअरी /
िवशाल नगर िवशाल नगर

1)आंबेडकर
३५८

पपळे िनलख
िवशालनगर

चाळ

गांवठाण,

2)नांदगुड

चाळ

सव मतदारांसाठी

गांवठाण,

िव ािवनय िनके तन िव ालय, ( ानोबा च धे शाळा),

3)काळू राम साठे व बाळासाहेब इं गके चाळ गांवठाण, 4)कामठे

िवशालनगर, पपळे िनलख दि ण उ र इमारत,

चाळ गांवठाण, 5) पपळे िनलख, 6)िश क सोसायटी गांवठाण,

पूवािभमुखी, तळ मजला, दि णे कडू न खोली .४

7)गांवठाण गांवठाण, 8)सदािशव इं गळे चाळ गांवठाण, 9)साढे

सव मतदारांसाठी

वाडा गांवठाण, 10)दळवी चाळ गांवठाण
मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे
३५९

पपळे गुरव

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला,
दि णेकडू न खोली . १
मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे

३६०

पपळे गुरव

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला,
दि णेकडू न खोली . २

1)गणपती चौक रोड पपळे गुरव िवनायक नगर के दार ि लिनक

1)गणपती चौक रोड पपळे गुरव िवनायक नगर के दार ि लिनक,
2)NULL

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)गणपती चौक रोड पपळे गुरव िवनायक नगर के दार ि लिनक,
३६१

पपळे गुरव

मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे

2)चच शेजारील र ता

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला,

ि लिनक, 3)गु द

दि णेकडू न खोली . ३

ि लिनक, 4)साईनाथ कॉलनी पपळे गुरव िवनायक नगर के दार

पपळे गुरव िवनायक नगर के दार

सोसायटी पपळे गुरव िवनायक नगर के दार

सव मतदारांसाठी

ि लिनक वाड .40, 5)NULL
1)नेताजी नगर पपळे गुरव िवनायक नगर के दार ि लिनक,
2)रामनगर पपळे गुरव िवनायक नगर के दार ि लिनक, 3)स न
३६२

पपळे गुरव

मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे

53 संजीवनी बाजार मागील र ता पपळे गुरव िवनायक नगर

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळमजला,

के दार ि लिनक, 4)नंदनवन कॉलनी पपळे गुरव िवनायक नगर

दि णेकडू न खोली . ४

के दार ि लिनक, 5)गांगड िब ड ग पपळे गुरव िवनायक नगर

सव मतदारांसाठी

के दार ि लिनक, 6)कवडे नगर पपळे गुरव िवनायक कवडे नगर
दळवी घर देवकर घर

३६३

३६४

पपळे गुरव

पपळे गुरव

मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे

1)कवडे नगर पपळे गुरव िवनायक कवडे नगर दळवी घर देवकर

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळ मजला,

घर, 2)कवडे नगर पपळे गुरव िवनायक कवडे नगर दळवी (घर

दि णेकडू न खोली . ५
मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे

देवकर घर)

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळ मजला,
पा कग जागा, दि णेकडू न शेड . ६

1)कवडे नगर पपळे गुरव िवनायक कवडे नगर दळवी (घर
देवकर घर), 2)NULL

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)देवकर पथ ( कवडे नगर ) पपळे गुरव िवनायक कवडे नगर
दळवी (घर देवकर घर), 2)नेताजी नगर पपळे गुरव िवनायक
मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे
३६५

पपळे गुरव

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळ मजला,
पा कग जागा, दि णेकडू न शेड . ७

कवडे नगर दळवी( घर देवकर घर), 3)गु द

कॉलनी पपळे

गुरव िवनायक कवडे नगर दळवी (घर देवकर घर), 4)बोरा
हॉ पीटल (कवडे नगर ) पपळे गुरव िवनायक कवडे नगर दळवी

सव मतदारांसाठी

(घर देवकर घर), 5)सुयोग कॉलनी पपळे गुरव िवनायक कवडे
नगर दळवी (घर देवकर घर), 6)िशवनेरी िब ड ग पपळे गुरव
िवनायक कवडे नगर दळवी (घर देवकर घर)

३६६

पपळे गुरव

मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे

1)कवडे नगर पपळे गुरव िवनायक कवडे नगर दळवी (घर

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, पा कग जागा,

देवकर घर), 2)देवकर पथ ( कवडे नगर ) पपळे गुरव िवनायक

पूवकडू न प ाशेड . ८

कवडे नगर दळवी( घर देवकर घर)
1)कवडेनगर पपळे गुरव कवडेनगर एम के हॉटेल पाठाडे (घर

मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे
३६७

पपळे गुरव

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, पा कग जागा,
पूवकडू न प ाशेड . ९

वाड क), 2)बोराहॉि पटल रोड पपळे गुरव कवडेनगर एम के
.हॉटेल पाठाडे (घर वाड क), 3)एम के हॉटेल मागे पपळे गुरव
कवडेनगर एम के .हॉटेल पाठाडे (घर वाड क)

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

मतदानाचे े

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

3

4

5

1)नेताजी नगर पपळे गुरव कवडेनगर एम के हॉटेल पाठाडे( घर
वाड क), 2)गणेश मंगल कायालय रोड पपळे गुरव कवडेनगर
३६८

पपळे गुरव

मार इ हेिनस कॉ हट हाय कू ल, गजानन नगर, पपळे

एम के .हॉटेल पाठाडे (घर वाड क), 3)अनुप अपाटमट रोड पपळे

गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, पा कग जागा,

गुरव कवडेनगर एम के हॉटेल पाठाडे घर वाड क, 4)काशीद नगर

पूवकडू न प ाशेड . १०

सव मतदारांसाठी

पपळे गुरव कवडेनगर एम के .हॉटेल पाठाडे (घर वाड क),
5)गजानन मंदीर रोड कवडेनगर एम के हॉटेल, 6)एम के हॉटेल
मागे पपळे गुरव कवडेनगर म क.हॉटेल पाठाडे (घर वाड क)

मार इ हेिनस कॉ हटि - ायमरी कू ल, गजानन नगर,
३६९

पपळे गुरव

पपळे गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळ
मजला, दि णेकडू न खोली . १ (हॉल)
मार इ हेिनस कॉ हट ि - ायमरी कू ल, गजानन नगर,

३७०

पपळे गुरव

पपळे गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळ
मजला, दि णेकडू न खोली . १
मार इ हेिनस कॉ हट ि - ायमरी कू ल, गजानन नगर,

३७१

पपळे गुरव

पपळे गुरव, दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, तळ

1)कवडे नगर, कवडेनगर एम के हॉटेल, 2)एम के हॉटेल मागे
पपळे गुरव कवडेनगर म क.हॉटेल पाठाडे (घर वाड क)

सव मतदारांसाठी

1)गजानन मंदीर रोड कवडेनगर एम के हॉटेल, 2)नेताजी नगर
कवडेनगर एम के हॉटेल, 3)रामनगर कवडेनगर एम के हॉटेल,

सव मतदारांसाठी

4)NULL, 5)NULl
1)गजानन नगर कवडेनगर एम के हॉटेल

सव मतदारांसाठी

मजला, दि णेकडू न खोली . २
३७२

पपळे गुरव

३७३

पपळे गुरव

३७४

नवी सांगवी

मा टर माई ड इं ि लश िमिडयम कू ल, कृ णानगर, पूव

1)िशतोळे मळा नवी सांगवी, 2)समथ नगर नवी सांगवी, 3)सी.

पि म इमारत, उ रािभमुखी, तळमजला, खोली .१

एम्. ई. सोसायटी नवी सांगवी

1)सी. एम्. ई. सोसायटी नवी सांगवी, 2)ढोरे चाळ नवी सांगवी,
मा टर माई ड इंि लश म डयम कू ल, कृ णानगर,
3)गणेश नगर नवी सांगवी, 4)कृ णा नगर नवी सांगवी, 5)आदश
पू व पि चम इमारत, उ रा भमु खी, तळ मजला,
नगर नवी सांगवी, 6)शुभम आपट. नवी सांगवी, 7)साई चौक
खोल
.१ म यभागी वभागणी क न
नवी सांगवी, 8)सांगवी हवेली
यशवंत ध िडबा ट णू ाथ.िव ालय, नवी सांगवी,
1)िशतोळे मळा सांगवी हवेली, 2)राजाराम नगर सांगवी हवेली,
(शांतीदेवी जय सग जा गु नानक हाय कू ल, सांगवी),
दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, दि णेकडू न खोली .

3)समथ नगर सांगवी हवेली, 4)NULL

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

१
यशवंत ध िडबा ट णू ाथ.िव ालय, नवी सांगवी,
३७५

नवी सांगवी

(शांतीदेवी जय सग जा गु नानक हाय कू ल, सांगवी),

1) वामी िववेकानंद नगर सांगवी हवेली, 2)आदश नगर सांगवी

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, दि णेकडू न खोली .

हवेली

सव मतदारांसाठी

२
यशवंत ध िडबा ट णू ाथ.िव ालय, नवी सांगवी,
३७६

नवी सांगवी

(शांतीदेवी जय सग जा गु नानक हाय कू ल, सांगवी),
दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, दि णेकडू न खोली .

1)समथ नगर सांगवी हवेली, 2)NULL

सव मतदारांसाठी

३

३७७

नवी सांगवी

यशवंत ध िडबा ट णू ाथ.िव ालय, नवी सांगवी,

1)समथ नगर समथ नगर नवी सांगवी, 2)गणेश नगर समथ नगर

(शांतीदेवी जय सग जा गु नानक हाय कू ल, सांगवी),

नवी सांगवी, 3)समता नगर समथ नगर नवी सांगवी, 4)सांगवी

सव मतदारांसाठी

दि ण उ र इमारत, पूवािभमुखी, दि णेकडू न खोली .४ हवेली
बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय
३७८

नवी सांगवी

नवी सांगवी, जुनी इमारत नं.1 पुवािभमूखी दि णउ र

1)समथ नगर समथ नगर नवी सांगवी

सव मतदारांसाठी

इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली मांक1
बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय
३७९

नवी सांगवी

नवी सांगवी, जुनी इमारत नं.1 पुवािभमूखी दि णउ र
इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली मांक2
बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय

३८०

नवी सांगवी

नवी सांगवी, जुनी इमारत नं.1 पुवािभमूखी दि णउ र
इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली मांक3
बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय

३८१

नवी सांगवी

नवी सांगवी, जुनी इमारत नं.1 पुवािभमूखी दि णउ र
इमारत तळमजला दि णेकडु न खोली मांक4
बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय

३८२

नवी सांगवी

नवी सांगवी,जुनी इमारत नं.1 पुवािभमूखी दि ण उ र
इमारत,तळमजला दि णेकडु न खोली मांक ५

३८३

नवी सांगवी

1)समथ नगर समथ नगर नवी सांगवी, 2)समता नगर समथ
नगर नवी सांगवी, 3)NULL, 4)NULL

1)समता नगर समथ नगर नवी सांगवी, 2) कत नगर समथ
नगर नवी सांगवी
1)इं

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

थ समथ नगर नवी सांगवी, 2)संत तुकाराम नगर समथ

नगर नवी सांगवी, 3)सी. एस्. एम्. सोसायटी समथ नगर नवी
सांगवी, 4)कृ णाईनगर समथ नगर नवी सांगवी, 5)सांगवी

सव मतदारांसाठी

हवेली, 6)सांगवी हवेली
1)आदश नगर समथ नगर नवी सांगवी, 2)अंकुर अ ब सोसायटी
समथ नगर नवी सांगवी, 3)चे ट हॉ पीटल वसाहत (सरकारी
ॉटर उरो

णालय िवभाग -

ध कॅ प, 4)समथ नगर समथ

सव मतदारांसाठी

नगर नवी सांगवी

बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय

1)गणेश नगर समथ नगर नवी सांगवी, 2) कत नगर समथ नगर

नवी सांगवी,जुनी इमारत नं.1 पुवािभमूखी दि ण उ र

नवी सांगवी, 3)संत तुकाराम नगर समथ नगर नवी सांगवी,

इमारत,तळमजला दि णेकडु न खोली मांक6

4)कृ णा नगर समथ नगर नवी सांगवी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

2
नवी सांगवी

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

3

4

बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय
३८४

मतदानाचे े

नवी सांगवी,जुनी इमारत नं.1 पुवािभमूखी दि ण उ र
इमारत,तळमजला दि णेकडु न खोली मांक ७

5

1)चे ट हॉ पीटल वसाहत (सरकारी ॉट उरो

णालय िवभाग -

औधं कॅ प

सव मतदारांसाठी

बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय
३८५

नवी सांगवी

नवी सांगवी,जुनी इमारत नं.1 पुवािभमूखी दि ण उ र

1)औध कॅ प हॉ पीटल

इमारत,तळमजला दि णेकडु न खोली मांक ८

2)चै बन समथ नगर नवी सांगवी, 3)सांगवी हवेली

ाटस हॉ पीटल

ाटस / धोबीघाट,

सव मतदारांसाठी

(उप ाचाय कायालय)
बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय
३८६

नवी सांगवी

नवी सांगवी, नवीन दि ण उ र इमारत पूवािभमूखी,
तळमजला उ रे कडु न (भौति◌क शा

बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय
३८७

३८८

नवी सांगवी

नवी सांगवी

पपळे िनलख

पपळे िनलख

नगर हॉ पीटल

तळमजला उ रे कडु न जीवशा

हॉ पीटल ाटस / धोबीघाट, 4)सांगवी हवेली, 5)NULL

योगशाळा

िनलख, पुव पि म इमारत, तळमजला, पुवकडू न खोली

िनलख, पुव पि म इमारत, तळमजला, पुवकडू न खोली

थ साई चौक हॉ पीटल

1) हलकन लावल सोसायटी पपळे िनलख, 2)नांदगुडे चाळ
पपळे िनलख

िनलख, 3)िवदी चाळ पपळे िनलख, 4)इं गवले चाळ पपळे
िनलख, 5)जाधव चाळ पपळे िनलख, 6) ां ी नगर पपळे

खोली .३

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

िनलख, 7)र क हौ सो. पपळे िनलख
1)र क हौ सो. पपळे िनलख, 2)िवनायक नगर पपळे िनलख,
नगर
1)शेळके

िनलख, दि ण उ र इमारत, तळमजला, उ रे कडू न

सव मतदारांसाठी

1)िश क हौ. सोसायटी पपळे िनलख, 2)िनकम चाळ पपळे

खोली .१

िनलख, दि ण उ र इमारत, तळमजला, उ रे कडू न

सव मतदारांसाठी

ाटस / धोबीघाट, 2)समथ

ाटस / धोबीघाट, 3)सनशाईन रे िसडे सी

3)जगताप डेअरी पपळे िनलख, 4) पपळे िनलख, 5)पंचिशल

प. च.मनपा ाथिमक शाळा मुले / मुली .५२ पपळे
पपळे िनलख

ाटस /

थ साई चौक हॉ पीटल ाटस / धोबीघाट

िनलख, दि ण उ र इमारत, तळमजला, उ रे कडू न

खोली .२

३९३

सव मतदारांसाठी

2)कृ णानगर

1)इ

प. च.मनपा ाथिमक शाळा मुले / मुली .५२ पपळे
३९२

धोबीघाट,

नवी सांगवी, नवीन दि ण उ र इमारत उ रािभमूखी,

प. च.मनपा ाथिमक शाळा मुले / मुली .५२ पपळे
पपळे िनलख

/

बाबुरावजी घोलप मा यिमक व उ मा यिमक िव ालय

.२

३९१

ाटस

धोबीघाट, 4)इ

प. च.मनपा ाथिमक शाळा मुले / मुली .५२ पपळे
पपळे िनलख

हॉ पीटल

ाटस / धोबीघाट, 3)पु पा पाक हॉ पीटल

तळमजला उ रे कडु न संगणक योगशाळा

.१

३९०

1)सनशाईन

नवी सांगवी, नवीन दि ण उ र इमारत पि मािभमूखी, हॉ पीटल

प. च.मनपा ाथिमक शाळा मुले / मुली .५२ पपळे
३८९

1) ध कॅ प हॉ पीटल ाटस हॉ पीटल ाटस / धोबीघाट

योगशाळा)

सव मतदारांसाठी

लाझा पंचिशल नगर, 2)साठे चाळ पंचिशल नगर,

3)आदश नगर पंचिशल नगर, 4)गणेश नगर पंचिशल नगर,
5)कांतीलाल साठे चाळ पंचिशल नगर, 6)चरवड चाळ पपळे

सव मतदारांसाठी

िनलख
1)कांतीलाल साठे चाळ पंचिशल नगर, 2)राका सोसायटी
पंचिशल नगर, 3)धरपळे चाळ पपळे िनलख, 4)पंचिशल नगर

सव मतदारांसाठी

पपळे िनलख, 5)NULL
1)गणेश नगर

पपळे िनलख, 2)साठे भ ी

पपळे िनलख,

3)आगरवाल चाळ पपळे िनलख, 4)भांडे चाळ पपळे िनलख,
5)कसबे चाळ पपळे िनलख, 6)कनावट चाळ पपळे िनलख,
प. च.मनपा ाथिमक शाळा मुले / मुली .५२ पपळे
३९४

पपळे िनलख

7)नांदगुडे चाळ पपळे िनलख, 8)कामठे चाळ पपळे िनलख,

िनलख, दि ण उ र इमारत, तळमजला, उ रे कडू न

9)माकर व ती

खोली .४

11)िशवकृ पा सह.गृह.सं था पंचिशल नगर, 12)शांितिनके तन
सोसा.

पपळे िनलख, 10)गांवठाण

पंचिशल

नगर,14)मधुबन

नगर,
पंचिशल

13)िवशाल

पपळे िनलख,
नगर

पंचिशल

नगर,15)सं यानगर

पंचिशल

सव मतदारांसाठी

नगर,16)अ यनगर पंचिशल नगर,17) पपळे िनलख
1)बबन साठे चाळ पपळे िनलख, 2) पपळे िनलख, 3)जगताप
प. च.मनपा ाथिमक शाळा मुले / मुली .५२ पपळे
३९५

पपळे िनलख

वाडा पपळे िनलख, 4)सुतार वाडा पपळे िनलख, 5)सोमाजी

िनलख, दि ण उ र इमारत, तळमजला, उ रे कडू न

दळवी चाळ

खोली .५

7)गोरगल चाळ पपळे िनलख, 8)कांबळे चाळ पपळे िनलख,

पपळे िनलख, 6)साठे वाडा

पपळे िनलख,

सव मतदारांसाठी

9)टकले वाडा पपळे िनलख, 10)NULL
प. च.मनपा ाथिमक शाळा मुले / मुली .५२ पपळे
३९६

पपळे िनलख

३९७

नवी सांगवी

३९८

नवी सांगवी

३९९

नवी सांगवी

िनलख, दि ण उ र इमारत, तळमजला, उ रे कडू न
खोली .६
बाबुरावजी घोलपिव ालय, नवी सांगवी,तळ मजला
खोली मांक ४
बाबुरावजी घोलपिव ालय, नवी सांगवी,तळ मजला

1)गांवठाण

पपळे िनलख, 2) पपळे िनलख

पपळे िनलख,

3)NULL, 4)NULL, 5)NULL
1)गणेश नगर नवी सांगवी
1)समता नगर नवी सांगवी, 2)आदश नगर नवी सांगवी,

खोली मांक ८

3)NULL, 4)गणेश नगर नवी सांगवी

बाबुरावजी घोलपिव ालय, नवी सांगवी,तळ मजला

1)आदश नगर नवी सांगवी, 2)संत तुकाराम नगर नवी सांगवी,

खोली मांक ९

3)िशतोळे मळा नवी सांगवी, 4)सांगवी हवेली नवी सांगवी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी
सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ाचे

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

ठकाण

2
सांगवीगाव

3

सांगवीगाव

पि म, उ रािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली .
२
नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, सांगवी, पूव

४०२

सांगवीगाव

पि म, उ रािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली .
३
नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, सांगवी, पूव

४०३

सांगवीगाव

४०५

सांगवीगाव

सांगवीगाव

4

नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, सांगवी, पूव
पि म, उ रािभमुख तळमजला पि मेकडू न खोली .२

नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, मधुबन कॉलनी,
ग ली . १,तळ मजला, डावीकडू न खोली . १

5
सव मतदारांसाठी

कनारा िशतोळे नगर
1)िशतोळे चाळ िशतोळे नगर, 2)मधुबन सोसायटी िशतोळे
नगर, 3)मधुबन िशतोळे नगर
1)मधुबन िशतोळे नगर, 2)नदी कनारा रोड लगतचा भाग
िशतोळे नगर

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)चै बन सोसा. िशतोळे नगर, 2)िशतोळे नगर िशतोळे नगर,

पि म, उ रािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली . 3)समथ नगर िशतोळे नगर, 4)सांगवी हवेली िशतोळे नगर,
४

४०४

ि या कवा

1)गणेश मंदीरा लगतचा भाग / अ ण सरनाइ पथ िशतोळे नगर,

पि म, उ रािभमुखी, तळमजला, पि मेकडू न खोली . 2) दप बंगला िशतोळे नगर, 3)साई कृ पा िशतोळे नगर, 4)नदी
१
नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, सांगवी, पूव

४०१

आहे कवा फ

पु षांक रता

नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, सांगवी, पूव
४००

मतदानाचे े

सव मतदारांसाठी

5)मधुबन िशतोळे नगर
1)मधुबन िशतोळे नगर, 2)नदी कनारा रोड लगतचा भाग
िशतोळे नगर, 3)ढोरे चाळ िशतोळे नगर, 4)पाटील चाळ िशतोळे

सव मतदारांसाठी

नगर, 5)मेणकु दळे हाईट िशतोळे नगर
1)िशतोळे नगर, 2)मधुबन सोसा. िशतोळे नगर, 3)सांगवी हवेली
सांगवी गांवठाण, 4)सांगवी गांवठाण सांगवी गांवठाण, 5) ितमा

सव मतदारांसाठी

अपाटमट सांगवी गांवठाण, 6)ढोरे नगर सांगवी गांवठाण
1)आनंद नगर लगतचा भाग सांगवी गांवठाण, 2)िशतोळे नगर,

४०६

सांगवीगाव

डॉि फ स इं टरनॅशनल कू ल, मधुबन कॉलनी ग ली
मांक ३, तळमजला उजवीकडू न खोली मांक १

गणेश मंदीरा लगतचा भाग् िशतोळे नगर, 3)रोशन मंिझल
िशतोळे नगर, 4)अि नी अपाटमट िशतोळे नगर, 5)गीता

सव मतदारांसाठी

अपाटमट िशतोळे नगर, 6)मतकर चाळ िशतोळे नगर, 7)मदने
चाळ िशतोळे नगर
1)मधुबन सांगवी गांवठाण, 2)सांगवी गांवठाण, 3)सांगवी
हवेली, 4)िसघाप अपाटमट आनंद नगर, 5)िनिशगंधा अपाटमट
आनंद नगर, 6) ेम िवहारर आनंद नगर, 7)पेमराज अपाटमट

४०७

सांगवीगाव

डॉि फ स इं टरनॅशनल कू ल, मधुबन कॉलनी ग ली

आनंद नगर, 8)पांडुरंग अपाटमट आनंद नगर, 9)स यम् अपाटमट

मांक ३, तळमजला उजवीकडू न खोली मांक २

आनंद नगर, 10)सातपुडा सोसायटी आनंद नगर, 11)ढोरे नगर

सव मतदारांसाठी

सांगवी गांवठाण, 12)बी राज प रसर सांगवी गांवठाण,
13)िनिशगंधा अपाटमट सांगवी गांवठाण,14)राजेश अपाटमट
सांगवी गांवठाण
1)सातपुडा सोसायटी आनंद नगर, 2)झोपडपडपटी आनंद नगर,
3)ि ह. सुंदर अपाटमट आनंद नगर, 4)िशव साद अपाटमट आनंद
४०८

सांगवीगाव

डॉि फ स इं टरनॅशनल कू ल, मधुबन कॉलनी ग ली

नगर, 5)सुंदरम् अपाटमट आनंद नगर, 6) ेम िनके तन आनंद

मांक ३, तळमजला उजवीकडू न खोली मांक ३

नगर, 7)िशवम् अपाटमट आनंद नगर, 8)आनंद नगर सांगवी

सव मतदारांसाठी

हवेली, 9) ितभा अपाटमट सांगवी हवेली, 10)कृ णा सदन

४०९

४१०

सांगवीगाव

सांगवीगाव

नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, मधुबन कॉलनी,
ग ली . १,तळ मजला, डावीकडू न खोली . २

सांगवी हवेली
1)वेताळ महाराज सोसायटी सांगवी हवेली, 2)िश क सोसायटी
सांगवी हवेली, 3)सांगवी हवेली, 4)िशतोळे नगर आनंद नगर,

सव मतदारांसाठी

5)NULL
1)िशतोळे नगर आनंद नगर, 2) ेमिनके तन आनंद नगर,

नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, मधुबन कॉलनी, 3) ेमराज अपाटमट आनंद नगर, 4)पेमराज कॉ ले स आनंद
ग ली . १,तळ मजला, डावीकडू न खोली . ३
नगर, 5)आनंद अपाटमट आनंद नगर, 6)आनंद नगर, 7)सांगवी

सव मतदारांसाठी

हवेली, 8)िश क सोसायटी
1)आनंद नगर सांगवी हवेली (आनंद नगर), 2)ि मुत अपाटमट
सांगवी हवेली (आनंद नगर), 3)आनंद अपाटमट सांगवी हवेली
(आनंद नगर), 4)झोपडपटी सांगवी हवेली (आनंद नगर),
5)हमराज पाक सांगवी हवेली (आनंद नगर), 6)गोकु ळ अपाटमट
सांगवी हवेली (आनंद नगर), 7) ेहां कत अपाटमट सांगवी हवेली
४११

सांगवीगाव

नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, मधुबन कॉलनी,
ग ली . १,तळ मजला, डावीकडू न खोली . ४

(आनंद नगर), 8)देवैद ू् र अपाटमट सांगवी हवेली (आनंद नगर),
9)रामकृ ण अपाटमट सांगवी हवेली (आनंद नगर), 10)माता

सव मतदारांसाठी

चबस सांगवी हवेली (आनंद नगर), 11)सातपुडा हौ सग
सोसायटी सांगवी हवेली (आनंद नगर), 12)कृ णराज पाक
सांगवी हवेली (आनंद नगर), 13)ढोरे चाळ सांगवी हवेली (आनंद
नगर),14)चं राज पाक सांगवी हवेली (आनंद नगर),15)सुमन
ी सांगवी हवेली (आनंद नगर),16)क पक अपाटमट सांगवी
हवेली (आनंद नगर)

४१२

४१३

सांगवीगाव

सांगवीगाव

नृ सह हाय कू ल व किन महािव ालय, मधुबन कॉलनी,
ग ली . १,तळ मजला, डावीकडू न खोली . ५
प. च. मनपा शाळा . ४९ सांगवी, पूव पि म,
पूवािभमुखी, तळ मजला, पूवकडील हॉल - १

1) वानंद अपाटमट सांगवी हवेली (आनंद नगर), 2)ढोरे नगर
सांगवी हवेली (आनंद नगर), 3)पी. ड यू. डी. कॉलनी

सव मतदारांसाठी

पाटबांधारे वसाहत, 4)सांगवी हवेली
1)सांगवी गांवठाण

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

सांगवीगाव

४१५

सांगवीगाव

3
प. च. मनपा शाळा . ४९ सांगवी, पूव पि म,
पूवािभमुखी, तळ मजला, पूवकडील हॉल - २
प. च. मनपा शाळा . ४९ सांगवी, पूव पि म,
पूवािभमुखी, तळ मजला, पूवकडील हॉल -३
प. च. मनपा शाळा . ४९ सांगवी, पूव पि म,

४१६

सांगवीगाव

४१७

सांगवीगाव

४१८

सांगवीगाव

४१९

सांगवीगाव

४२०

सांगवीगाव

४२१

सांगवीगाव

४२२

सांगवीगाव

४२३

सांगवीगाव

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

४१४

मतदानाचे े

4
1)ढोरे नगर गांवठाण, 2)पवार नगर गांवठाण, 3)गांवठाण
गांवठाण, 4)NULL

सांगवी गांवठाण, 4)गंगानगर सांगवी गांवठाण, 5)िमना ी

1)सांगवी हवेली, 2)ढोरे नगर ढोरे गंगा नगर, 3)गंगा नगर ढोरे

खोली
प. च. मनपा शाळा . ४९ सांगवी, पूव पि म,

गंगा नगर, 6)शांती नगर गंगा नगर
1)शांती नगर गंगा नगर, 2)शांती नगर गंगा नगर, 3)सांगवी

पूवािभमुखी, तळ मजला, पूवकडील कॉ युटर म

हवेली, 4) शदे नगर सांगवी हवेली
1)िहरकणी सोसायटी सांगवी हवेली, 2)किपला अपाटमट सांगवी

प. च. मनपा शाळा . ४९ सांगवी, तळ मजला,
पि मािभमुखी, ता पुरती प ा शेड खोली मांक २
प. च. मनपा शाळा . ४९ सांगवी, तळ मजला,
पि मािभमुखी, ता पुरती प ा शेड खोली मांक ३
िलटील लॉवर इं ि लश िमिडयम कू ल, िशतोळे नगर,
सांगवी, उ रािभमुखी, तळ मजला खोली मांक १

सव मतदारांसाठी

अपाट. सांगवी गांवठाण, 6)जयमालानगर सांगवी गांवठाण

गंगा नगर, 4)िशवाजी चबस ढोरे गंगा नगर, 5)गांवठाण ढोरे

प. च. मनपा शाळा . ४९ सांगवी, तळ मजला,

सव मतदारांसाठी

1)गांवठाण, 2)िहरकणी सोसायटी गांवठाण, 3)नृ सह हो.सो.

पूवािभमुखी, तळ मजला, पूवकडील िवरं गुळा क ाची

पूवािभमुखी, ता पुरती प ा शेड खोली मांक १

5

हवेली, 3)उषाकाल सोसायटी सांगवी हवेली, 4)मुळा नगर

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सांगवी हवेली
1)मुळा नगर सांगवी हवेली, 2)पवना नगर सांगवी हवेली

सव मतदारांसाठी

1)सांगवी हवेली, 2)पवार नगर सांगवी हवेली

सव मतदारांसाठी

1)पवार नगर सांगवी हवेली, 2)िहरकणी सोसायटी सांगवी हवेली

सव मतदारांसाठी

िलटील लॉवर इं ि लश िमिडयम कू ल, िशतोळे नगर,

1) शदे नगर सांगवी हवेली, 2)रो. हाउसेस सांगवी हवेली,

सांगवी, उ रािभमुखी, तळ मजला खोली मांक २

3)सांगवी हवेली, 4)NULL

सव मतदारांसाठी

िलटील लॉवर इं ि लश िमिडयम कू ल, िशतोळे नगर,
सांगवी, पूवािभमुखी, तळ मजला खोली मांक ३

1)सांगवी हवेली, 2)पवार नगर सांगवी हवेली

सव मतदारांसाठी

कॉ युटर म
४२४

सांगवीगाव

४२५

सांगवीगाव

िलटील लॉवर इं ि लश िमिडयम कू ल, िशतोळे नगर,

1)िहरकणी सोसायटी सांगवी हवेली, 2) शदे नगर सांगवी हवेली,

सांगवी, दि णािभमुखी, तळ मजला खोली मांक ४

3)ढोरे नगर, 4)गंगा नगर ढोरे नगर

िलटील लॉवर इं ि लश िमिडयम कू ल, िशतोळे नगर,
सांगवी, दि णािभमुखी, तळ मजला खोली मांक १
(हॉल)
िलटील लॉवर इं ि लश िमिडयम कू ल, िशतोळे नगर,
४२६

सांगवीगाव

सांगवी, दि णािभमुखी, तळ मजला खोली मांक २

1)गंगा नगर ढोरे नगर, 2)आनंद नगर ढोरे नगर, 3)सांगवी
हवेली, 4)ढोरे नगर, 5)NULL

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)ढोरे नगर, 2)अमृता िवहार ढोरे नगर, 3)सांगवी हवेली

सव मतदारांसाठी

1)एस्. टी. कॉलनी एस्. टी कॉलनी भाग

सव मतदारांसाठी

(हॉल)
४२७

सांगवीगाव

नॅशनल कू ल, सांगवी (संगमनगर), दि ण उ र इमारत,
पूवािभमुखी, तळमजला, दि णेकडू न खोली .१

1)चं मणी नगर एस्. टी कॉलनी भाग, 2)राधा नगर एस्. टी
कॉलनी भाग, 3)ि यदशिन नगर एस्. टी कॉलनी भाग, 4)ल मी
४२८

सांगवीगाव

नॅशनल कू ल, सांगवी (संगमनगर), दि ण उ र इमारत,

नगर एस्. टी कॉलनी भाग, 5)साईराज पाक एस्. टी कॉलनी

पूवािभमुखी, तळमजला, दि णेकडू न खोली .२

भाग, 6)ि यद शनी नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर,

सव मतदारांसाठी

7)संगम नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 8)बुधुघेण नगर /
हौ सग सोसायटी सांगवी हवेली - जयमाला नगर

४२९

सांगवीगाव

४३०

सांगवीगाव

४३१

सांगवीगाव

४३२

सांगवीगाव

४३३

सांगवीगाव

४३४

सांगवीगाव

नॅशनल कू ल, सांगवी (संगमनगर), दि ण उ र इमारत,

1)बुधुघेण नगर / हौ सग सोसायटी सांगवी हवेली - जयमाला

पूवािभमुखी, तळमजला, पूवकडू न खोली .३

नगर, 2)जयमाला नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर

नॅशनल कू ल, सांगवी (संगमनगर), दि ण उ र इमारत,

1)सांगवी हवेली, 2)ि यद शनी नगर सांगवी हवेली - जयमाला

पूवािभमुखी, तळमजला, पूवकडू न खोली .४

नगर

नॅशनल कू ल, सांगवी (संगमनगर), दि ण उ र इमारत,
पूवािभमुखी, तळमजला, पूवकडू न खोली .५

नॅशनल कू ल, सांगवी (संगमनगर), दि ण उ र इमारत,
पूवािभमुखी, तळमजला, पूवकडू न खोली .६
कै .सौ. शंकुतलाबाई आनंदराव िशतोळे ाथिमक शाळा,
सांगवी उ र दि ण इमारत खोली मांक ३
कै .सौ. शंकुतलाबाई आनंदराव िशतोळे ाथिमक शाळा,
सांगवी टेज पूवकडील बाजू

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)ि यद शनी नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 2)संगम
नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 3)बुधुघेण नगर / हौ सग

सव मतदारांसाठी

सोसायटी सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 4)NULL
1)जयमाला नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 2)गंगा
अपाटमट सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 3)पवना नगर सांगवी
हवेली - जयमाला नगर, 4)NULL
1)पवना नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 2)ल मी नगर
सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 3)NULL
1)सांगवी हवेली, 2)जयमाला नगर सांगवी हवेली - दु षःकाल
सोसायटी, 3)उषःकाल सोसायटी िहरकणी सो. सांगवी हवेली दु षःकाल सोसायटी, 4)NULL

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

मतदान क
मांक

1

मतदान क ाचे
ठकाण

मतदान क संपूण मतदारां रता

मतदान क ा या इमारतीतील खोलीचा तपशील

सांगवीगाव

४३६

सांगवीगाव

3

सांगवीगाव

1)उषःकाल सोसायटी िहरकणी सो. सांगवी हवेली - दु षःकाल

सांगवी टेज पि मेकडील बाजू
कै . सौ. शकुं तलाबाई आनंदराव िशतोळे ाथिमक शाळा

सोसायटी

सांगवी, उ र दि ण इमारत, तळमजला, उ रे कडू न

सांगवी, उ र दि ण इमारत, तळमजला, उ रे कडू न
खोली

४३८

सांगवीगाव

4

कै .सौ. शंकुतलाबाई आनंदराव िशतोळे ाथिमक शाळा,

खोली ४
कै . सौ. शकुं तलाबाई आनंदराव िशतोळे ाथिमक शाळा
४३७

आहे कवा फ

ि या कवा

पु षांक रता

2

४३५

मतदानाचे े

५

1)पवार नगर सांगवी हवेली - दु षःकाल सोसायटी, 2)सांगवी
हवेली
1)ि यद शनी नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर, 2)ल मी
नगर सांगवी हवेली - जयमाला नगर

कै . सौ. शकुं तलाबाई आनंदराव िशतोळे ाथिमक शाळा

1)जयमाला नगर सांगवी हवेली - दु षःकाल सोसायटी, 2)पवार

सांगवी, उ र दि ण इमारत, बालवाडी खोली १

नगर सांगवी हवेली - दु षःकाल सोसायटी

5
सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

सव मतदारांसाठी

1)पवार नगर सांगवी हवेली - दु षःकाल सोसायटी, 2)अिभनव
४३९

सांगवीगाव

कै . सौ. शकुं तलाबाई आनंदराव िशतोळे ाथिमक शाळा

नगर सांगवी हवेली - दु षःकाल सोसायटी, 3)ममता नगर सांगवी

सांगवी, उ र दि ण इमारत, बालवाडी खोली ३

हवेली - जयमाला नगर, 4) शदे नगर सांगवी हवेली - जयमाला
नगर, 5)सांगवी हवेली

िनवडणूक िनणय अिधकारी
दनांक :

/10/2019
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