70 राजूरा वधानसभा मतदार संघ
मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
परसोडा
कोठोडो बु.
कोठोडो बु.
पारडी
पारडी
क8हाळगांव
क8हाळगांव
गांधीनगर
गांधीनगर
कोडसी बु.
कोडसी बु.
शेरज बु.
शेरज बु.
:पपर
माथा
लोणी
नारं डा
नारं डा
वनोजा
अंतरगांव बू.
अंतरगांव बू.
सांगोडा
सांगोडा
:व5र (गाडे.)
भारोसा
भारोसा
भोयगांव
भोयगांव

29

मारडा

30

धडसी

31

चालG

32

कढोल बुज

33

कोलगांव

34

बाबापूर

35

साती

36

साती

37

साती

38

साती

39

साती

मतदान क नहाय नयुत मतदान क तरय अधका-याची याद
मतदान क ाचे ठकाण व
मतदान कतरय अधकामतदार क तरय
पता
याचे नांव
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

3
िज.प.&ाथ.शाळा, परसोडा
िज.प.&ाथ.शाळा, कोठोडो बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, कोठोडो बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, पारडी
िज.प.&ाथ.शाळा, पारडी
िज.प.&ाथ.शाळा, क8हाळगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, क8हाळगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, गांधीनगर
िज.प.&ाथ.शाळा, गांधीनगर
िज.प.&ाथ.शाळा, कोडसी बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, कोडसी बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, शेरज बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, शेरज बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, :पपर
िज.प.&ाथ.शाळा, माथा
िज.प.&ाथ.शाळा, लोणी
िज.प.&ाथ.शाळा, नारं डा
िज.प.&ाथ.शाळा, नारं डा
िज.प.&ाथ.शाळा, वनोजा
िज.प.&ाथ.शाळा, अंतरगांव बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, अंतरगांव बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, सांगोडा
िज.प.&ाथ.शाळा, सांगोडा
िज.प.&ाथ.शाळा, :व5र (गाडे.)
िज.प.&ाथ.शाळा, भारोसा
िज.प.&ाथ.शाळा, भारोसा
िज.प.&ाथ.शाळा, भोयगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, भोयगांव
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा मारडा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा धडसी
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा चालG
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा कढोल बुज.
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा कोलगाव
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा बाबापूर
िज@हा पEरषद उJच
&ाथ4मक शाळा खोल ं . 1
साती
िज@हा पEरषद उJच
&ाथ4मक शाळा खोल ं . 2
साती
िज@हा पEरषद माय4मक
शाळा खोल ं . 1
, उतर भाग साती
िज@हा पEरषद शाळा
मायमीक शाळा खोल ं . 2
साती
िज@हा पEरषद शाळा
मायमीक शाळा खोल ं . 2
उतर साती

4
*ी. ए. जी. गडलंग
*ी. 0ब. ए. राठोड
*ी. शगर रफ2क शेख
*ीमती जे. एस. चंदनखेडे
तारा प5
ु षोतम पाटल
*ी. :प.0ब. ठाकरे
*ी. एन. एम. केराम
:वमल वासद
ु े व चौधर
सौ. संगीता अ5ण :वधाते
शीला आर. 4सडाम
*ी. अ5ण :वधाते
कु. गीता चंदराम साखरकर
मंगला *रामवार
*ी. एस. एफ. गेडाम
*ी. 0ब. जे. मसराम
*ी. जी. पी. बोधे
*ी. ए. एम. पंधरे
मीना रवींदर आगलावे
*ी. 0ब. जे. मसराम
*ी. बी. पी. वांढरे
सौ. पी. बी. वांढरे
*ी. पी. डी. थल
ु
संगीता बी. तोडसाम
*ी. एस. पी. आकनप@लवार
*ीमती पुBपा चौधर
*ीमती Cनशा 4मल4मले
सौ. साधना दवटे
पुBपा एस. पानघाटे

5
-ामसेवक, परसोडा
-ामसेवक, कोठोडा बु.
-ाप.4ल. कोठोडा बु.
-ामसेवक, पारडी
अंगण.काय. पारडी
-ामसेवक, क8हाळगांव

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

अंगण.काय. गांधीनगर
आशा वकर, गांधीनगर
अंगण.काय. कोडसी बु.
कोतवाल, कोडसी बु.
आशा वकर, शेरज बु.
अंगण. काय. शेरज बु.
स. शी. :पपर
-ामसेवक, माथा
-ाप 4शपाई, लोणी
-ामसेवक, नारं डा
अंगण. काय. नारं डा
-ामसेवक, वनोजा
-ाप.4ल. अंतरगांव बु.
अंगण. काय. अंतरगांव बु.
-ामसेवक, सांगोडा
आशा वकर, सांगोडा
-ामसेवक, :व5र (गाडे.)
अंगण. काय. भारोसा
अंगण. काय. भारोसा
-ामसेवक, भोयगांव
अंगण. काय.भोयगांव

6
8408878420
9763255618
9923301497
7350479531
9604022311
9011881557
8698423828
9822995387
9764886561
9527859365
9764886561
9823068162
9923559763
8805357022
9921980563
8975217394
9881016339
9130625748
8408957652
9673668034
9673668034
9921435946
8605728823
9657455099
8888348612
9552961598
9405472204
8379029972

कु.डी.एस.मोटघरे

-ामसेवक

9503499430

*ी.एन.जी.बुरांडे

सहा.4शFक

9921212350

*ी आर एस ईरपाते

-ामसेवक

7721917251

*ी.के.Hड.लांडे

सहा.4शFक

8975474815

सौ. सोु खा एम. उमाटे

सहा.4शFक

7588656499

रनमाला बाबुराव क8नाके

आंगणवाडी से:वका

9767234066

5कसाना रमजान खॉ पठाण आंगणवाडी से:वका

7798012459

-ामपंचायत 4शपाई, क8हाळगांव

*ी काचु *ीनीवासल
ु ू

सहा.4शFक
िज.प.&ा.शा.साती कॉलर

8087244281

इंदरा धMडुजी माथनकर

आंगणवाडी से:वका

8378859121

गीता Cनलकंठ भलमे

आंगणवाडी से:वका

:वजया रामदास गेउाम

&ेरका

9764116247

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

40

गोवर

41

गोवर

42

गोवर

43

पवनी

44

साखर

45

साखर

46

वरोडा

47

पे@लोरा

48
49
50

नांदगांव
कवठाळा
कवठाळा

िज@हा पEरषद पव
ु 
माय4मक शाळा गोवर
उतरे कडील भाग
िज प पुव माय4मक शाळा
गोवर दNFण भाग
खोल
1
िज प पव
ु  माय4मक शाळा
गोवर दNFण भाग
खोल
2
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा पवनी
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा साखर
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा साखर
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा वरोडा
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा पे@लोरा
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, कवठाळा
िज.प.&ाथ.शाळा, कवठाळा

51

तळोधी न:वन

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

पालगांव
आवाळपूर
आवाळपूर
आवाळपूर
आवाळपूर
हरापूर
कढोल खु.
कढोल खु.
आसन खु.
सोनुलG
सोनुलG
वनसडी
वनसडी
कोरपना
कोरपना
कोरपना
कोरपना
5पापेठ
खडक2
दग
ु ाडी
मांगलहरा
च8नई बु.
च8नई बु.
मांडवा
कातलाबोडी
धानोल
धानोल
:पपडा
वडगांव
वडगांव
0बबी
0बबी
नांदा
नांदा
नांदा

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

जहर र4शद खान

सहा.4शFक

8408008347

संदप इटनकार

सहा.4शFक

9423676309

कुमार ए.4स.चंतावार

सहा.4शFक

9423675134

*ी. :व5टकर

-ामसेवक

9404101710

*ी. एन.आर. रागीट

सहा.4शFक

9420868658

*ी. एन.आर. रागीट

सहा.4शFक

9420868658

*ी.आर.आर.उगले

-ामसेवक

9405651001

*ी एम. बी. साकुळकर

-मसेवक

7588806394

*ी. आर. के. बोडे
*ी. एस. एल. बेरड
*मती बेबी. हनुमत
ं े

-ामसेवक, नांदगांव
-ा. पं. शीपाई कवठाळा
अंगण. काय. कवठाळा

8806453637
9420554587
8806734426

िज.प.&ाथ.शाळा, तळोधी न:वन माया गोहोकार

अंगण. काय. तळोधी न:वन

9923048120

िज.प.&ाथ.शाळा, पालगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, आवाळपूर
िज.प.&ाथ.शाळा, आवाळपूर
िज.प.&ाथ.शाळा, आवाळपूर
िज.प.&ाथ.शाळा, आवाळपूर
िज.प.&ाथ.शाळा, हरापूर
िज.प.&ाथ.शाळा, कढोल खु.
िज.प.&ाथ.शाळा, कढोल खु.
िज.प.&ाथ.शाळा, आसन खु.
िज.प.&ाथ.शाळा, सोनुलG
िज.प.&ाथ.शाळा, सोनुलG
िज.प.&ाथ.शाळा, वनसडी
िज.प.&ाथ.शाळा, वनसडी
िज.प.&ाथ.शाळा, कोरपना
िज.प.&ाथ.शाळा, कोरपना
िज.प.&ाथ.शाळा, कोरपना
िज.प.&ाथ.शाळा, कोरपना
िज.प.&ाथ.शाळा, 5पापेठ
िज.प.&ाथ.शाळा, खडक2
िज.प.&ाथ.शाळा, दग
ु ाडी
िज.प.&ाथ.शाळा, मांगलहरा
िज.प.&ाथ.शाळा, च8नई बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, च8नई बु.
िज.प.&ाथ.शाळा, मांडवा
िज.प.&ाथ.शाळा, कातलाबोडी
िज.प.&ाथ.शाळा, धानोल
िज.प.&ाथ.शाळा, धानोल
िज.प.&ाथ.शाळा, :पपडा
िज.प.&ाथ.शाळा, वडगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, वडगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, 0बबी
िज.प.&ाथ.शाळा, 0बबी
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा

अंगण. काय. पालगांव
अंगण. काय. आवाळपूर
अंगण. काय. आवाळपूर
अंगण. काय. आवाळपूर
आशा वकर, आवाळपूर
-ाप.शीपाई, हरापूर
-ामसेवक, कढोल खु.
अंगण.काय.कढोल खु.
अंगण.काय.आसन खु.
स. शी. सोनुलG
-ामसेवक, सोनुलG
-ामसेवक, वनसडी
अंगण.काय.वनसडी
अंगण.काय. कोरपना
अंगण.काय. कोरपना
अंगण.काय. कोरपना
अंगण.काय. कोरपना
-ामसेवक, 5पापेठ
अंगण.काय. खडक2
-ामसेवक, दग
ु ाडी
-ामसेवक, मांगलहरा
स. शी. चनई बु.
अंगण.काय. चनई बु.
अंगण.काय. मांडवा
-ामसेवक, कातलाबोडी
-ा. पं. शीपाई. धानोल
-ामसेवक, धानोल
अंगण.काय. :पपडा
-ामसेवक, वडगांव
-ा. पं. शीपाई. वडगांव
-ामसेवक, 0बबी
-ा. पं. 4लपीक, 0बबी
अंगण.काय. नांदा
अंगण.काय. नांदा
अंगण.काय. नांदा

7083799051
9552169805
9673575637
9764483062
9527480979
9639364676
9158528080
8554064940
9527795402
8421485213
9011425808
9552853231
9923110991
9623938563
9765031388
9673299474
8698423867
9403292878
8888909688
9049399388
7776890690
7798091088
9923358873
9673486809
7387799473
9011535471
7030582124
9764414515
9421728540
7263898555
9421719329
9823963691
9921324154
8390010419
9923938125

&णाल &वीण उराडे
आशा डी. Cतराणकर
क@पना डी. मांदाडे
क@पना बी. ताजणे
शीला बी. अलोने
:वनायक एस. उलमाले
*ी. जी. ए. नैताम
मंगला के. टMगे
*ीमती एम. पी. बावणे
*ी. एन. डी. खरबे
*ी. एस. डP@यू. नारनवरे
*ी. बी. के. व-हाटे
&े4मला एम. :पंपळकर
सन
ु ीता छगण डाऊले
गंज
ु ाताई एस. डMगे
आर. ए. 0बडवाईक
एस. ट. मडावी
*ी. के. ट. रामटे के
अनीता रे गुंडवार
*ी. ए. एस. कळमकर
*ी. एम. एन. शेख
*ी. आर. डी. जाधव
शशीकला डP@यू. िजवणे
हे मलता यु.. जुमनाके
*ी. एस. बी. ठावर
एस. ट. आSाम
*ी. पी. एस. बागळे
*ी. एस. ट. Cतखट
*ी. एन. एम. नरड
*ी. एस. ए. पाचभाई
*ी. ए. एम. वाकुडकर
*ी. एस. एस. कुळसंगे
माधरु  डी. भांडारकर
मंगला पी. वाघाडे
लता गेडाम

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

नांदा
नांदा
नांदा
नांदा
नांदा
नांदा
नोकार
:पंपळगांव
बाखडU
Cनमणी
Cनमणी

98

चंचोल खु

99

कळमना

100

पांढरपोणी

101

मठ
ु रा

102

माथरा

103

गोयेगांव

104

धोपटाळा

105

धोपटाळा

106

धोपटाळा

107

धोपटाळा

108

धोपटाळा

109

धोपटाळा

110

धोपटाळा

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा
िज.प.&ाथ.शाळा, नांदा
िज.प.&ाथ.शाळा, नोकार
िज.प.&ाथ.शाळा, :पंपळगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, बाखडU
िज.प.&ाथ.शाळा, Cनमणी
िज.प.&ाथ.शाळा, Cनमणी
िज@हा पEरषद उJच
&ाथ4मक शाळा चंचोल खु
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा पांढरपौणी
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा मठ
ु रा
िज@हा पEरषद माय4मक
शाळा माथरा
िज@हा पEरषद माय4मक
शाळा गोयेगाव
8यु धोपटाळा टावुन िज@हा
पEरषद &ाथ4मक शाळा खोल
ं . 1 मराठY :वभाग
8यु धोपटाळा टावुन िज@हा
पEरषद &ाथ4मक शाळा खोल
ं.2
8यु धोपटाळा टावुन िज@हा
पEरषद &ाथ4मक शाळा खोल
ं.
धोपटाळा 0ब Vह सी टाईप
काट र
िज@हा परषद &ायमर शाळा
खोल .1
8यु धोपटाळा टावुन िज@हा
पEरषद &ाथ4मक शाळा खोल
.
धोपटाळा रामपुरा धोपटाला
कॉलनी एम टाईप काट र

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

Tयोती चौधर
सष
ु मा एस. खीरटकर
रे खा ए. Fीरसागर
Tयोती ए. काठे
सम
ु न एस. गेडाम
सम
ु न एस. गेडाम
*ी. डी. सी. ताकसांडे
*ी. बी. ए. मसराम,
*ी. एम. Vह. चंचोलकर
*ी. जी. बी. वंजारे
सोनाल राजरू कर

अंगण.काय. नांदा
अंगण.काय. नांदा
अंगण.काय. नांदा
आशा वकर, नांदा
आशा वकर, नांदा
आशा वकर, नांदा
-ामसेवक, नोकार
-ामसेवक, :पंपळगांव
-ाप. शीपाई, बाखडU
-ामसेवक, Cनमणी
अंगण.काय.Cनमणी

9552799611
8625802647
9764945191
8975509451
9850701904
9850701904
7588655651
9403326493
9765436604
9921928821
9923171876

:वमल संदप इंटनकर

सहा.4शFक

8308946874

डी. एन Fीरसागर

-ामसेवक

9423600112

सौ.एस.आर.झाडे

सहा.4शFक

9923434437

शांता रामदास दग
ु X

अंगणवाडी से:वका

9552374672

गयाबाई मरकोले

अंगणवाडी से:वका

8888184750

एच एस दहाट

-ामसेवक

9421973761

4लपीक -ा पंचायत

9673315545

*ी.चं हास नागदे वते

-ाम:वकास अधकार

9823536982

क:वता सCु नल काकडे

सहा. 4शFक

9637202259

*ी.के.ट.पारखे

सहा.4शFक

9423495955

*ी.एम.एम.िवदे

सहा.4शFक

9623620392

कुमार एन.एम.बेलेकर

सहा.4शFक

9158701647

*ी.एस.एन.अडवे

सहा.4शFक

9421813565

4लपीक न.प.राजरु ा

8600521543

4लपीक न.प.राजरु ा

9579607673

*ी :व म ये@ला

111

राजरु ा

िज@हा पEरषद माजी
शासZकय हॉयकुल (न:वन
*ी.जय&काश पांडे
इमारत) पंचायत स4मती
जवळ दNFण भाग खोल . 1

112

राजरु ा

राजुरा नेह5 चौक, राजुरा
नगर पEरषद बोरवेल

राजरु ा

िज. प. माजी शासक2य
हायकूल न:वन इमारत
के. बी. Cनर
पंचायत स4मती जवळ दNFण
भाग खोल मांक 2 राजुरा

सहा 4शFक िज. प. माजी
हायकुल राजुरा

9922775122

राजुरा

िज. प. माजी शासक2य
हायकूल न:वन इमारत
सौ.आर.एस.खनके
पंचायत स4मती जवळ दNFण
भाग खोल मांक 2 राजरु ा

स.4शFीका.िज.प.राजुरा

9175926076

113

114

*ी डी. बी. रागीट

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

115

राजुरा

मौलाना अPदल
ु कलाम
आझाद उद ु &ाथ4मक शाळा
नगर पEरषद पि[चमे कडील
भाग

116

राजुरा

मौलाना अPदल
ु कलाम
आझाद उद ु &ाथ4मक शाळा
नगर पEरषद पव
ु Xकडील भाग

कु.सरु े खा क@लरु वार

4लपीक न.प.राजुरा

8975413466

117

राजुरा

िज@हा पEरषद माजी
शासZकय हॉयकुल तह4सल
कायालया जवळ पूवX बाजु

सौ.जी.पी.श8डे

4शFीका न.प.राजुरा

9823934572

118

राजुरा

िज@हा पEरषद माजी
शासZकय हॉयकुल तह4सल
कायालया जवळ पूवX बाजु

बी. पी. गोगलवार

सहा न. प. राजुरा

9767373928

ओम&काश गंड
ु ावार

सहा न. प. राजरु ा

9922729293

एस. जे. रामटे के

क.ल. Tयोतीबा हाय. राजुरा

7218134013

सौ.Hङएन. पातुरकर

4शFीका न.प.राजुरा

9823186648

*ी.टपले

लॅ ब अ4सटं ट
िज.प.शाळा राजुरा

9423689976

िज@हा पEरषद माजी
शासZकय हॉयकुल तह4सल
कायालया जवळ दNFणे
कडील भाग
महामा Tयोतीबा फुले
हायकुल खोल . 1 राजुरा
महामा Tयोतीबा फुले
हायकुल खोल . 2, राजुरा
राजुरा सावजCनक :वहर पुव
भाग

सौ.एन.वाय.महाजन

सहा.4शFक

9689356177

119

राजरु ा

120

राजुरा

121

राजुरा

122

राजरु ा

123

राजुरा

डॉ झाक2र हूसेन नगर
पEरषद &ाथ4मक शाळा राजुरा *ी.सतीश दे शमख
ु
दNFण भाग खोल . 1

4लपीक न.प.राजुरा

9657943699

124

राजरु ा

डॉ झाक2र हूसेन नगर
पEरषद &ाथ4मक शाळा राजरु ा *ी.शौकत कुरे शी
दNFण भाग खोल . 2

4लपीक न.प.राजरु ा

9822817996

कुमार ए.ट.शे8डे

4शFीका न प.राजुरा

9975415458

:प. डी. चंतलवार

4शFीका न प.राजुरा

9763061584

4शFीका न प.राजुरा

9850155488

4लपीक न.प.राजुरा

9011745906

सहा.4शFक

9552668610

न.प.राजुरा

07173-222150

125

राजुरा

126

राजुरा

डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर
सोमनाथपरु ा नगर पEरषद
&ाथ4मक शाळा खोल मांक
1 राजरु ा
डॉ बाबासाहे ब आंबेडकर
सोमनाथपुरा नगर पEरषद
&ाथ4मक शाळा खोल मांक
1 राजुरा

127

राजुरा

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
सोमनाथपरु ा पEरषद &ाथ4मक
सौ.रिजया बेगम
शाळा खोल . 3, सोमनाथपुरा,
राजुरा

128

राजुरा

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर
नगर पEरषद &ाथ4मक शाळा कुमार मंगला चांदेकर
खोल . 3, सोमनाथपुरा, राजुरा

129

राजुरा

130

राजुरा

पंHडत जवाहरलाल नेह5 नगर
पEरषद &ाथ4मक शाळा
सौ पी.एम.प दाम
खोल . 1, राजुरा
पंHडत जवाहरलाल नेह5 नगर
पEरषद &ाथ4मक शाळा
अजय लेनगुरे
खोल .2, राजुरा

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

131

राजरु ा

132

राजुरा

133

बामनवाडा

134

चुनाळा

135

चुनाळा

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

ांतीTयोती सावीSीबाई फुले
नगर पEरषद &ाथमीक शाळा
राजुरा
ांतीTयोती सावीSीबाई फुले
नगर पEरषद &ाथमीक शाळा
राजुरा
िज@हा पEरषद &ाथमीक
शाळा बामनवाडा
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा,चुनाळा
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा
(न:वन इमारत) उतर भाग
खोल . 1
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा
(न:वन इमारत) उतर भाग
खोल . 2
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा सातर
िज@हा पEरषद पुव &ाथ4मक
शाळा, चनाखा
िज@हा पEरषद पुव &ाथ4मक
शाळा, पंचाळा

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

4लपीक न.प.राजरु ा

8806883300

*ी.शेख करम@
ु ला

4लपीक न.प.राजुरा

8806883300

आंगणवाडी से:वका

8007793201

आंगणवाडी से:वका

9552334387

*ीमती तानेबाई बंडु भगत

आंगणवाडी से:वका
चुनाळा

9822970887

वंदना दपक वांढरे

अंगणवाडी से:वका

8007586505

रं जना वाघमारे

अंगणवाडी से:वका

9850351167

*ी.जे.ट.बहादरु े

सहा.4शFक

8007497119

*ी.एस.ए.डेकाटे

सहा.4शFक

9673899953

-ामसेवक

8007480445

*ीमती श4शकला दवाकर
तावाडे
*ीमती ललता 0बरबल
अं_कर

चुनाळा

137

सातर

138

चनाखा

139

पंचाळा

140

कोहपरा

िज@हा पEरषद &ाथ4मक
एस. यु. गाडगे
शाळा (न:वन इमारत) कोहपरा

141

वडकुल

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, वडकुल

143
144

चेक बेरडी
चेक4लखीतवाडा
वढोल

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, चेक
बेरडी
िज.प.उJच &ाथ.शाळा,
चेक4लखीतवाडा

*ी डी.एस.गु`े
*ी के. बी. भोयर
*ी एस आर 4मरदोaडीवार

7721091776
9421725176
9762932363

कु.एस. 0ब. नामेवार

आंगणवाडी सेवीका
वढोल 1

8554857764

-ा.से. -ा.प. कायालय
वढोल

7769879614

वढोल

िज.प.उJच &ाथ.शाळा,न:वन
इमारत खोल .2 वढोल

*ी. एस. आर. मेहेर

146

फुरडी हे ट

िज.प.&ाथ.शाळा, फुरडी हे ट

कु. मंगला &भाकर कानकाटे

िज.प.&ाथ.शाळा, भनार हे ट

*ी शSुघन उईके,

भनार हे ट

स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, वडकुल
स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, चेक बेरडी
स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, चेक4लखीतवाडा

िज.प.उJच &ाथ.शाळा,न:वन
इमारत खोल .1 वढोल

145

147

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

*ी.शेख करम@
ु ला

136

142

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

िज.प.&ाथ.शाळा, खोल
खराळपेठ
िज.प.&ाथ.शाळा, खोल
खराळपेठ
िज.प.उJच &ाथ.शाळा,
चेकबोरगांव

.1,

*ीमती :वशाखा सरु े श दग
ु X

.2,

*ी. डी.पी. दे वताळे

आंणवाडी सेवीका कुलथा
स.4श.िज.प.&ाथ.शाळा,
भनार हे ट
अंगणवाडी स:वका
खराळपेठ
स.4श. िज.प.&ाथ.शाळा,
खराळपेठ
स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, चेकबोरगांव

9405277614
9158278526

148

खराळपेठ

149

खराळपेठ

150

चेकबोरगांव

151

बोरगांव

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, न:वन
इमारत खोल .1 बोरगांव

*ी. आर. एस. पाटल

-ा.से. -ा.प.कायालय
बोरगांव

9422592373

152

बोरगांव

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, न:वन
इमारत खोल .2 बोरगांव

*ी. बी.बी. शेडमाके

स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, बोरगांव

9168252196

153

आbसापूर

िज.प.उJच &ाथ शाळा, न:वन
इमारत खोल .1 आbसापूर

कु. एम.एन. िजवने

स.4श. िज.प.उJच &ाथ
शाळा आbसापूर

8806438078

*ी एच. एल. 4सडाम

9767398393
9404117680
8308567879

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

154

आbसापरू

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, न:वन
इमारत खोल .2 आbसापूर

सौ. रे वती एल. उराडे

अं. से अंगणवाडी शाळा
आbसापूर

9673164928

155

:वहरगांव

िज@हा पEरषद पव
ु  &ाथ4मक
शाळा खोल .1,:वहरगाव

*ी.एस.एच.पुरेडडीवार

सहा.4शFक

9168978556

156

:वहरगांव

िज@हा पEरषद पुव &ाथ4मक
शाळा खोल .2,:वहरगाव

सौ.आर एस :पंपळकर

सहा.4शFक

9637201949

157

आवU

*ी. &:वन घुमे

-ामसेवक

9421970131

158

आवU

शालन
ु ा महादे व झाडे

कायकतU

8551977684

159

सम
ु ठाना

सौ एम एस बंडावार

सहा.4शFक

9881608409

160

सम
ु ठाना

*ी एस. आर. बोबाडे

सहा.4शFक

9403300846

161

खामेाना

आर. एम. *ीराम

सहा.4शFक

9881971250

162

अहे र

आर. बी. बेसरु वार

सहा.4शFक

9923067965

163

चंदनवाह

Cनशा बोरकर

-ामसेवक

9423620007

164

हरदोना बुज

*ी. 0ब.एन. ठ गणे

सहा.4शFक

9503428982

165
166
167

कुकुडसाथ
लखमापूर
लखमापूर

*ी. बी. आर. सय
ु वंशी
इंदरा मडावी
संगीता *ीराम आवले

-ामसेवक, कुकुडसाथ
अंगण.काय. लखमापूर
अंगण.काय. लखमापूर

8087258240
9763954715
7507617553

168

गडचांदरु

*ी. संतोश ऊलमारे

नप.4ल. गडचांदरू

9075698769

169

गडचांदरु

*ी. एस. यु. वासेकर

नप.4ल. गडचांदरू

9767205142

170

गडचांदरु

*ी. Vह. एन. गाले

नप.4ल. गडचांदरू

9850153559

171

गडचांदरु

*ी. एस. डी. आSाम

नप.4ल. गडचांदरू

8806425871

172

गडचांदरु

*ी. मोरे [वर खोcागडे

नप.4ल. गडचांदरू

8007067818

173

गडचांदरु

*ी. Vह. एल. कलेगरु वार

नप.4ल. गडचांदरू

8421209067

174

गडचांदरु

*ी. बी. एल. वांढरे

नप.4ल. गडचांदरू

8007877109

175

गडचांदरु

*ी. Vह. ए. मंग5ळकर

नप.4ल. गडचांदरू

8407934143

176

गडचांदरु

*ी. जे. एस. टपले

नप.4ल. गडचांदरू

9923110526

177

गडचांदरु

*ी. सन
ु ील वासेकर

नप.4ल. गडचांदरू

9767205142

178

गडचांदरु

*ीमती Vह. एस. खैरे

नप.4ल. गडचांदरू

9923513487

179

गडचांदरु

पोणUमा शंकर उमरे

अंगण. काय. गडचांदरू

9226745636

180

गडचांदरु

&Cतभा &भाकर ताळे

अंगण. काय. गडचांदरू

9657642435

181

गडचांदरु

सव
ु णा चं मण गरडकर

अंगण. काय. गडचांदरू

8975586286

182

गडचांदरु

येसक
ु ा भारत Zक8नाके

नप.4ल. गडचांदरू

9767055318

िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल .1, आवU
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल .2, आवU
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल .1, सम
ु ठाणा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल .2, सम
ु ठाणा
िज@हा पEरषद माय4मक
शाळा, खामोना
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा, अहे र
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, चंदनवाह
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, हरदोना बुज
िज.प.&ाथ.शाळा, कुकुडसाथ
िज.प.&ाथ.शाळा, लखमापूर
िज.प.&ाथ.शाळा, लखमापूर
म.गांधी कCनBठ
महा:वदयालय, गडचांदरु
म.गांधी कCनBठ
महा:वदयालय, गडचांदरु
म.गांधी कCनBठ
महा:वदयालय, गडचांदरु
म.गांधी कCनBठ
महा:वदयालय, गडचांदरु
व.भाऊराव पाटल चटप
आ*म शाळा, गडचांदरु
व.भाऊराव पाटल चटप
आ*म शाळा, गडचांदरु
व.भाऊराव पाटल चटप
आ*म शाळा, गडचांदरु
व.भाऊराव पाटल चटप
आ*म शाळा, गडचांदरु
व.भाऊराव पाटल चटप
आ*म शाळा, गडचांदरु
िज.प.&ाथ.शाळा, जुनी इमारत,
गडचांदरु
िज.प.&ाथ.शाळा, जुनी इमारत,
गडचांदरु
िज.प.&ाथ.शाळा, जुनी इमारत,
गडचांदरु
िज.प.&ाथ.शाळा, जुनी इमारत,
गडचांदरु
िज.प.&ाथ.शाळा, अमलनाला
इमारत, गडचांदरु
िज.प.&ाथ.शाळा, अमलनाला
इमारत, गडचांदरु

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

183

गडचांदरु

184

गडचांदरु

185

गडचांदरु

186

गडचांदरु

187

गडचांदरु

188

गडचांदरु

189

गडचांदरु

190

गडचांदरु

191
192
193
194
195
196
197

dखडU
इंजापूर
कारगांव
येरगVहाण
येरगVहाण
सावलहरा
लांबोर

198

ये@लापूर

199
200
201
202

नारपठार
करणकMडी
मरकलमेटा
केकेझर

203

िजवती

204

िजवती

205

िजवती

206
207

येरमी येसापूर
दे वलागूडा

208

नगराळा

209
210

कुसब
ूं ी
आसापूर

211

नोकार खुद

212

नोकार खद
ु 

213

मानोल खद
ु 

214

मानोल खुद

215
216

उपरवाह
उपरवाह

217

हरदोना खुद

218

मंगी बज
ु

219

मंगी hु

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

िज.प.&ाथ.शाळा, अमलनाला
इमारत, गडचांदरु
िज.प.&ाथ.शाळा, अमलनाला
इमारत, गडचांदरु
सा:वSीबाई फुले क8या
महा:वदयालय, गडचांदरु
सा:वSीबाई फुले क8या
महा:वदयालय, गडचांदरु
सा:वSीबाई फुले क8या
महा:वदयालय, गडचांदरु
सा:वSीबाई फुले क8या
महा:वदयालय, गडचांदरु
सरवती :वदया Cनकेतन
कॉ8Vहे ट, गडचांदरु
सरवती :वदया Cनकेतन
कॉ8Vहे ट, गडचांदरु
िज.प.&ाथ.शाळा, dखडU
िज.प.&ाथ.शाळा, इंजापूर
िज.प.&ाथ.शाळा, कारगांव
िज.प.&ाथ.शाळा, येरगVहाण
िज.प.&ाथ.शाळा, येरगVहाण
िज.प.&ाथ.शाळा, सावलहरा
िज.प.&ा.शाळा, लांबोर
िज.प.&ा.शाळा,(नवीन इमारत)
ये@लापरू
िज.प.&ा.शाळा, नारपठार
िज.प.&ा.शाळा, करणकMडी
िज.प.&ा.शाळा, मरकलमेटा
िज.प.&ा.शाळा, केकेझर
िज.प.&ा.शाळा, खोल .१
िजवती
िज.प.&ा.शाळा, खोल .2
िजवती

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

Cनलमा मनोज कोडगीरवार

अंगण. काय. गडचांदरू

8600358373

योगीता चमनकर

अंगण. काय. गडचांदरू

9545075194

कांता रमेश चVहाण

अंगण. काय. गडचांदरू

8390638478

*ी. एस. एस. नगराळे

-ामसेवक, पं.स.कोरपना

9767106526

मालू शंकर आपूरकर

अंगण. काय. गडचांदरू

8805431437

लता अहरकर

अंगण. काय. गडचांदरू

8007445491

स:वता मनोहर बलक2

अंगण. काय. गडचांदरू

9763462508

Cनशा मालेकर

अंगण. काय. गडचांदरू

9763461161

जोशीला के. मडावी
*ी. एस. एस. मरापे
*ी. :वठोबा एम. नलगीरवार
लeमी तुकाराम कुडमेथे
*ी. एस. Vह. आडे
*ीमती. आर. एन. नंदनवार
*ी.िज.यु.चVहाण

आशा वकर, खीडU
-ामसेवक, इंजापूर
कोतवाल,येरगVहाण
आशा वकर, येरगVहाण
-ामसेवक, पं.स.कोरपना
-ामसेवक, पं.स.कोरपना
(सहा.4शFक) लांबोर

*ी.पी.एम.चापले

(सहा.4शFक) ये@लापूर

*ी.4स.के.दांडेकर
*ी.एस.एस.कांबळे
*ी.एल.वाय.जाधवर
*ी.िVह.एम.मते

(सहा.4शFक) नारपठार
(सहा.4शFक) करणकMडी
(सहा.4शFक) मरकलमेटा
(सहा.4शFक) केकेझर

8554070881
9822689958
9623438173
9881109773
8600624895
9404101259
9552913314
9921171304,
9405468272
9405322612
8975572463
7798291929
9049984347

*ी.एस.पी.जाधव

(सहा.4शFक) िजवती

9921171079

*ी.डी.डी.क5डकर

(सहा.4शFक) िजवती

9423629096

शासक2य आ*मशाळा, िजवती

*ी.एस.आर.गायकवाड

(सहा.4शFक) िजवती

9850135512

िज.प.&ा.शाळा, येरमी येसापूर
िज.प.&ा.शाळा, दे वलागूडा
संजय गांधी आ*मशाळा,
नगराळा
िज.प.&ा.शाळा, कुसब
ुं ी
िज.प.&ा.शाळा, आसापूर
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 1,
नोकार खुद
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 2,
नोकार खद
ु 
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, मानोल खुद
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, मानोल खुद
िज.प.&ाथ.शाळा, उपरवाह
िज.प.&ाथ.शाळा, उपरवाह
िज@हा पEरषद उJच
&ाथ4मक शाळा, हरदोना खुद
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, मंगी बुज
िज@हा पEरषद उJच
&ाथ4मक शाळा, मंगी खुद

*ी.एम.एस.साखरकर
*ी.िज.ए.पाटल

(सहा.4शFक) येरमी येसापूर
(सहा.4शFक) दे वलागूडा

8275215947
9420212684

*ी.िVह.सी.राठोड,

(सहा.4शFक) नगराळा

7030280954

*ी.ट.जे.वैgय
*ी.िVह.बी.जाधव

(सहा.4शFक) कुसब
ूं ी
(सहा.4शFक) आसापूर

9075293460
9420138307

*ी. एन.एस. हंगाणे

सहा.4शFक

8407933767

*ी.िVह.एन. :पंपळशडे

सहा.4शFक

9921968557

ए. एम. शडे

सहा.4शFक

9423676354

ए. एम. शडे

सहा.4शFक

9423676354

सरोज एस. मढे
मनीषा आर. Cनखाडे

अंगण.काय.उपरवाह
अंगण.काय.उपरवाह

9764120218
8007760175

*ी.िVह.डी.थेरे

सहा.4शFक

9881923959

*ी.ए.आर. झाडे

सहा.4शFक

9823059893

*ी.:प.एन.कौरासे

सहा.4शFक

9552380282

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

220

पांचगांव

221

पाचगांव

222

भरु कुंडा बुज

223

भदोडा

224

भदोडा

225

व5र रोड

226

व5र रोड

227

टे बुरवाह

228

तुलना

229

4ससU

230

चचबोडी

231

नलफडी

232

मत
ु U

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

िज@हा पEरषद पव
ु 
माय4मक शाळा पव
ु  भाग
खोल . 1, पाचगाव
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा पुव भाग
खोल . 2, पाचगाव
िज@हा पEरषद पव
ु 
माय4मक शाळा,
भरु कुंडा बुज
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 1, भेदोडा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 2, भेदोडा
िज@हा पEरषद पव
ु 
माय4मक शाळा दNFण भाग
खोल . 1, व5र रोड
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा दNFण भाग
खोल . 2, व5र रोड
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा खोल . 1,
ट बुरवाह
िज@हा पEरषद &ाथमीक
शाळा, तल
ु ाना
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, 4ससU
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, चचबोडी
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, नलफडी
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा, मत
ु U

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

-ाम:वकास अधकार

9850342284

*ी.आर.ए.चडे

सहा.4शFक

9405471487

*ी.भम
ु े[वर हुमे

-ामसेवक

8275724662

*ी.एस.आर.वाघमारे

सहा.4शFक

8390751383

*ी.आर.0ब.गांवडे

सहा.4शFक

9923456603

*ी.:प.:प.मे*ाम

सहा.4शFक

9673802608

पी. के. बोरकर

-ामसेवक

9158584179

*ी ए.एस.अजानी

सहा.4शFक

9822073769

यु. आर. धारणे

-ामसेवक

9405747052

*ी.0ब.एस.गुरले

सहा.4शFक

9850759796

कु.ए.आर.सरु पाम

सहा.4शFक

7350484872

*ी.:वजय वडकर

सहा.4शFक

9049760072

*ी.ए.एफ.जाधव

-ामसेवक

9823499845

परसोडी

िज.प.&ाथ.शाळा, परसोडी

*ीमती. सी.ट. बोबडे

234

कुडेसावल

िज.प.उJच &ाथ.शाळा,
कुडेसावल

*ीमती एस. बी. चांदेकर

235

क8हाळगांव

िज.प.&ाथ.शाळा, क8हाळगांव

*ी 4मलंद दे वगडे

िज.प.उJच &ाथ.शाळा उतर
भाग खोल .1 करं जी

*ी 4स. Vह.भसारकर

करं जी

237

करं जी

238

करं जी

239

धानापरू

240

धानापूर

241

गMड:पपर

242

गMड:पपर

243

गMड:पपर

244

गMड:पपर

िज.प.उJच &ाथ.शाळा खोल
.2 करं जी
िज.प.उJच &ाथ.शाळा दNFण
भाग करं जी
िज.प.उJच &ाथ.शाळा, खोल
.1 धानापूर
िज.प.उJच &ाथ.शाळा, खोल
.2 धानापूर
जनता :वgयालय, गMड:पपर
क8या मायमीक :वgयालय,
गMड:पपर
िज.प.उJच &ाथ.क8या शाळा,
खोल .1, गMड:पपर
िज.प.उJच &ाथ.क8या शाळा,
खोल .2, गMड:पपर

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

वiन गनवीर

233

236

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

*ी एस. ट. भसारकर
कु. 0ब.जे. मरापे
कु. एन.Vह. पागडे
*ी एम. जी . आवले
*ीमती. इंदरा डी चेनकापूरे

अं. से अंगणवाडी शाळा
आbसापूर
अं. से अंगणवाडी शाळा
कुडेसावल
-ा.से. -ा.प.कायालय
क8हाळगांव
-ा.:व.अं -ा.प.कायालय
करं जी
स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा करं जी
स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा करं जी
स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा धानापूर
-ा.से. -ा.प.कायालय
धानापूर
अंगणवाडी से:वका
गMड:पपर-3

9637774751
8551962162
9405474580
9823278539
9421815253
9421814094
9850698061
9623438492
8408941596

*ीमती प:पता गणपत नागापूरआशा
े
वकर, गMड:पपर

7768955045

*ीमती वंदना आनंद गाताडे आशा वकर, गMड:पपर

7083073554

सौ. तारा पुददटवार

अं. से अंगणवाडी शाळा
गMड:पपर

9923514151

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

िज.प.उJच &ाथ.शाळा (मल
ु े) ,
खोल .1, गMड:पपर
िज.प.उJच &ाथ.शाळा (मल
ु े) ,
खोल .2, गMड:पपर
िज.प.उJच &ाथ.शाळा (मल
ु े) ,
खोल .3, गMड:पपर

कु. दपाल Vह. मज
ु नकर

घडोल

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, घडोल

*ी के.जी. :पंपळशडे,

249

चेक घडोल

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, चेक
घडोल

*ी एन आर चचघरे

250

:वjलवाडा

िज.प.उJच &ाथ.शाळा न:वन
इमारत, खोल .1 :वjलवाडा

251

:वjलवाडा

252

:वjलवाडा

253

तारसा खुद

245

गMड:पपर

246

गMड:पपर

247

गMड:पपर

248

254

तारसा बुज.

9545744539

*ी एल आर बोरे वार

स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा :वjलवाडा

9765101230

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, न:वन
इमारत, खोल .2, :वjलवाडा

*ी Vह.के. झाडे

स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा :वjलवाडा

9403299291

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, न:वन
इमारत, खोल .3, :वjलवाडा

*ी. एस. एन. कांगने

स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा :वjलवाडा

9422797676

*ीमती वCनता राजेश कुडे

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, तारसा
खुद
िज.प.उJच &ाथ.शाळा, तारसा
बुज.
िज.प. &ाथ.शाळा, चेक
:वjलवाडा
िज.प.उJच &ाथ.शाळा,
चेक:पपर

कु. 4मरा

9527813206

*ी. जो्गी

-ामसेवक

9420304260

अCनल अजुन टे काम

-ामसेवक

9405136068

सहा.4शFक

9404023596

*ी.एल.एम.शे8डे

-ाम:वकास अधकार

9404789358

*ी.एस.डी.परसट
ु कर

सहा.4शFक

9423676316

गणेश:पपर

िज.प. &ाथ.शाळा, गणेश:पपर

*ी आर.बी. 4भले

258

वटराणा

िज.प.&ाथ.शाळा, वटराणा

*ीमती 4शला एस गेडाम

259

गोजोल मbता

260

सोमनप@ल

261

सोमनप@ल

262

तोहोगांव

263

तोहोगांव

4संधी

266

धानोरा

267

:व5रटे शन

268

:व5रटे शन

269

:व5रटे शन

िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, 4संधी
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, धानोरा

*ी एस. आर. गुंडडेटवार
एस. मारकवार

*ीमती 4मरा डी चटारे
*ीमती पुBपा संतोष झाडे
*ी. एम. एफ. हजारे
कु. आर. ट. करडभज
ु े

िज@हा पEरषद पुव मायमीक
*ी.ङ ट.राऊत
शाळा, :व5र टे शन
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा
खोल . 2, :व5र टे शन
िज@हा पEरषद पव
ु 
माय4मक शाळा
खोल . 3, :व5र टे शन

9420300561

अंगणवाडी से:वका , (4)
तोहोगाव

257

265

9158398011

सौ. साधना मधक
ु र मोरे

चेक:पपर

िज.प.उJच &ाथ. शाळा,न:वन
इमारत उतर भाग, तोहोगांव

9403324351

*ीमती. डी. डी. रायपूरे

*ी. एच. एस. गु5नुले

256

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, गोजोल
मbता
िज.प.उJच &ाथ.शाळा, खोल
.1 सोमनप@ल
िज.प.उJच &ाथ.शाळा, खोल
.2 सोमनप@ल
िज.प.उJच &ाथ.शाळा, खोल
.1 तोहोगांव
िज.प.उJच &ाथ.शाळा, खोल
.2 तोहोगांव

9850316569

स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा तारसा खुद
-ा.से. -ा.प.कायालय
तारसा बुज.
स.4श िज.प. &ाथ.शाळा,
चेक :वjलवाडा
अंगणवाडी से:वका शाळा
चेक:पपर
स.4श िज.प. &ाथ.शाळा,
गणेश:पपर
अंगणवाडी से:वका शाळा
वटराणा
अंगणवाडी से:वका शाळा
गोजोल मbता
अंगणवाडी से:वका शाळा
सोमनप@ल
-ा.से. -ा.प.कायालय
सोमनप@ल
-ा.से. -ा.प.कायालय
कुडेसावल
अंगणवाडी से:वका , (3)
तोहोगाव

*ीआय सी चामाटे

चेक :वjलवाडा

तोहोगांव

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

अंगणवाडी से:वका आ.
शाळा गMड:पपर-5
अंगणवाडी से:वका आ.
शाळा गMड:पपर-6
अंगणवाडी से:वका आ.
शाळा गMड:पपर-7
-ा.से. -ा.प.कायालय
घडोल
स.4श िज.प.उJच &ाथ.
चेक घडोल

*ीमती इंदत
ु ाई एन पोटे

255

264

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

8308612365
9623473699
8275302211
9823774769
9765064581
7066225867
8007147105
9420362871
7588806947
9850053413
9405522961

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

270

भडाळा

271

सोनुलG

272

सा8डM

273

येरगVहान

274

येरगVहान

275

भडवी

276

भडवी

277

भरु कुंडा खुद

278

सोनापरु

279

इसापूर

280

पाटण

िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, भडाळा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, सोनुलG
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, सो8डो
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 1,
येरगVहान
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 2,
येरगVहान
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा मांक 1, भडवी
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा मांक 2, भडवी
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, भरु कुडा खुद
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, सोनापूर
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, इसापूर
िज.प.&ा.शाळा, पाटण

281

चखल बु.

िज.प.उJच &ा.शाळा, चखल बु. *ी.पी.आर.धोटे

282

बॉlबेझर

283

शेणगाव

284

शेणगाव

285
286
287

धMडाअजुनी
पुडीयालमोहदा
दमपूरमोहदा

288

कुंभेझर

289

कुंभेझर

290
291
292
293
294
295
296
297

भोलापठार
गूडशेला
वणी बु.
शेडवाह
वणी खु.
नोकेवाडा
महाराजगूडा
परमडोल

298

चखल खु.

299

चखल खु.

300
301
302
303
304
305
306
307
308

माराईपाटण
टे कामांडवा
टे काअजुनी
राहप@ल खु.
हमायतनगर
आंबेझर
प@लेझर
खडक2
टाटाकोहाड

िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, बाlबेझर
िज.प.&ा.शाळा, खोल .1
शेणगाव
िज.प.&ा.शाळा, खोल .2
शेणगाव
िज.प.&ा.शाळा, धMडाअजुनी
िज.प.&ा.शाळा, पुडीयालमोहदा
िज.प.&ा.शाळा, दमपूरमोहदा
िज.प.&ा.शाळा,खोल .१
कुंभेझर
िज.प.&ा.शाळा,खोल .2
कंु भेझर
िज.प.&ा.शाळा, भोलापठार
िज.प.&ा.शाळा, गूडशेला
िज.प.&ा.शाळा, वणी बु.
िज.प.&ा.शाळा, शेडवाह
िज.प.&ा.शाळा, वणी खु.
िज.प.&ा.शाळा, नोकेवाडा
िज.प.&ा.शाळा, महाराजगूडा
िज.प.&ा.शाळा, परमडोल
िज.प.&ा.शाळा, खोल .1
चखल खु.
िज.प.&ा.शाळा, खोल .2
चखल खु.
िज.प.&ा.शाळा, माराईपाटण
िज.प.&ा.शाळा, टे कामांडवा
िज.प.&ा.शाळा, टे काअजुनी
िज.प.&ा.शाळा, राहप@ल खु.
िज.प.&ा.शाळा, हमायतनगर
िज.प.&ा.शाळा, आंबेझर
िज.प.&ा.शाळा, प@लेझर
िज.प.&ा.शाळा, खडक2
िज.प.&ा.शाळा, टाटाकोहाड

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

*ी.डी.के.गळमळे

-ामसेवक

9673805828

संतोष साखरे

-ामसेवक

9421724105

*ी.के.सी.Cनमसरकार

-ामसेवक

9850871573

*ी :वनायक 0ब. फुकट

सहा.4शFक

9823122809

*ी.ट.जे.मानकर

-ाम:वकास अधकार

9403321754

*ी.आनंदराव तुळ4शराम
वेलाद

सहा.4शFक

9545091622

Tयोती मे*ाम

अंगणवाडी से:वका

8308414760

5काबाई कोटनाके

अंगणवाडी से:वका

9623307931

वाय के. गेडाम

सहा.4शFक

9604937044

*ी.एन.डी.साळवे

सहा.4शFक

9881595725

*ी.िVह.जी.पवार

(सहा.4शFक) पाटण

7775990160

(सहा.4शFक) चखल बु

8975956995

*ी :वठठल .राठोड

सहा.4शFक

9420296587

*ी.एस.एम.खवसे

(सहा.4शFक) शेणगाव

9921103764

*ी.बी.जी.नरवटे

(सहा.4शFक) शेणगाव

8975651565

*ी.सी.एन.पाटल
*ी.बी.िVह.येलेबोईनवाड
*ी.एस.एम.चापले

(सहा.4शFक) धMडाअजुनी
(सहा.4शFक)
प
ुडीयालमोहदादमपूरमोहदा
(सहा.4शFक)

9657513499
8007464626
8275289776

*ी.यु.बी.आडे

(सहा.4शFक) कुंभेझर

9604575350

*ी.िVह.िVह.लांजेवार

(सहा.4शFक) कुंभेझर

9767956292

*ी.डी.एन.पडवाल
*ी.एस.जे.बारसागडे
*ी.ए.िVह.बदने
*ी.पी.एम.नवले
*ी.एन.वाय.डMगरवार
*ी.सी.आर.राठोड
*ी.एम.आर.पटे ल
*ी.एन.एस.शाञकार

(सहा.4शFक) भोलापठार
(सहा.4शFक) गूडशेला
(सहा.4शFक) वणी बु
(सहा.4शFक) शेडवाह
(सहा.4शFक) वणी खु
(सहा.4शFक) नोकेवाडा
(सहा.4शFक) महाराजगूडा
(सहा.4शFक) परमडोल

7875734659
9158967306
9403212426
9423397889
9657433279
9158102668
8007078683
9767245683

*ी.ए.ए.मते

(सहा.4शFक) चखल खु

9657428550

*ी.एस.बी.जाधव

(सहा.4शFक) चखल खु

8806587458

*ी.पी.ए.बागडे
*ी.जी.बी.पेदेवाड
*ी.जी.एल.राठोड
*ी.डPल.ु बी.सोयाम
*ी.बी.एस.सोलनकर
*ी.एन.एस.मंडोगडे
*ी.बी.एस.बुJचे
*ी.एस.आर.रामटे के
*ी.बी.ए.कMगरे

(सहा.4शFक) मराईपाटण
(सहा.4शFक) टे कामांडवा
(सहा.4शFक) टे काअजुनी
(सहा.4शFक) राहप@ल खु
(सहा.4शFक) हमायतगर
(सहा.4शFक) आंबेझर
(सहा.4शFक) प@लेझर
(सहा.4शFक) खडक2
(सहा.4शFक) टाटाकोहाड

9545732477
9689983533
9921057836
9403172533
8308875881
9545589141
9604566962
9623210191
9420869357

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

309
310

पुनागूडा
भाईपठार

311

दे वाडा

312

दे वाडा

313

दे वाडा

314

क:वठपेठ

315
316
317
318
319
320
321

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

िज.प.&ा.शाळा, पुनागूडा
िज.प.&ा.शाळा, भाईपठार
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 1, दे वाडा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 2, दे वाडा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल . 3, दे वाडा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, कवीठपेठ

*ी.िVह.एम.पु@लेवाड
*ी.पी.आर.सलामे

(सहा.4शFक) पुनागूडा
(सहा.4शFक) भाईपठार

9403503151
9767258290

*ी.एस.पी..खोcागडे

सहा.4शFक

9763416850

*ी.एस.डी.मालवनकर

सहा.4शFक

8007552483

*ी.:प.0ब.मडावी

सहा.4शFक

8806495288

*ी डी.आर.दय
ु nधन

सहा.4शFक

9604216947

वेजगांव

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, वेजगांव

*ी

चेकनांदगांव

िज.प.&ाथ.शाळा, चेकनांदगांव

*ी. एम. एन दग
ु X

स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा,वेजगांव
-ा.से. -ा.प.कायालय
चेकनांदगांव

*ी. के.डी. मंगर

-ा.:व.अ. धाबा

िज.प.&ाथ.शाळा, खोल .1,
धाबा
िज.प.&ाथ.शाळा, खोल .2,
धाबा
धाबा
िज.प.&ाथ.शाळा, डMगरगांव
डMगरगांव मbता
मbता
िज.प.उJच &ाथ.शाळा,
चेकपारगांव
चेकपारगांव
धाबा

भं.तळोधी

अंगनवाडी इमारत, भं.तळोधी

4स.पी. कुमरे

अंगणवाडी से:वका शाळा
धाबा-1
अंगणवाडी से:वका शाळा
*ीमती उषा आय वाढई
डMगरगाव मbता
अंगणवाडी से:वका शाळा
*ीमती मंजुषा :वनोद बावने
चेकपारगाव
स.4श िज.प.उJच
*ी. ए.Pह. चोखारे
&ाथ.शाळा,भं. तळोधी
स.4श िज.प.उJच
*ी ए. Vह. झगडकर
&ाथ.शाळा,भं. तळोधी
*ीमती कुदा एस पुoपलवार

322

भं. तळोधी

िज.प.&ाथ.शाळा,न:वन
इमारत,पूव बाजु, भं. तळोधी

323

भं. तळोधी

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, न:वन
*ी आर जे चौधर
इमारत, पि[चम बाजु, भं. तळोधी

324

सालेझर

िज.प.उJच &ाथ.शाळा सालेझर *ी. आर. एम. कामडी

325

पानोरा

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, पानोरा

कु. जे. ई. चौधर

326

सप
ु गांव

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, सप
ु गांव

*ी. एस.ट मे*ाम

327

नंदवधन

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, नंदवधन *ी डी. बी. बांबोळे

328

चेक द5र

िज.प.उJच &ाथ.शाळा,न:वन
इमारत, चेक द5र

कु. बी. डP@यु Cनकोडे

329

द5र

िज.प.&ाथ.शाळा,द5र

*ी ट. डी. आSाम

330

Zकरमीर

िज.प.&ाथ.शाळा, Zकरमीर

*ी. ए.एल. मे*ाम

331

हवरा

िज.प.&ाथ.शाळा, हवरा

सौ. के.एच मज
ु नकर

332

िज.प.उJच &ाथ. शाळा,
चकबापरु (सकमरु )
चकबापुर (सकमरु )

*ी. ए. एस. आकनरु वार

333

पारडी

िज.प.उJच &ाथ.शाळा,पारडी

*ी आर Vह कुळमेथे

334

लाठY

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, लाठY

*ी. बी.एफ.शेरके,

335

चंचोल बुज

336

चचोल बुज

िज@हा पEरषद
शाळा खोल
चंचोल बुज
िज@हा पEरषद
शाळा खोल
चंचोल बुज

स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा,भं. तळोधी
-ा.से. -ा.प.कायालय
सालेझर
स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, पानोरा
स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, सप
ु गांव
-ा.से. -ा.प.कायालय
नंदवधन
-ा.से. -ा.प.कायालय चेक
द5र
स.4श िज.प.&ाथ.शाळा,द5र
-ा.से. -ा.प.कायालय
Zकरमीर
स.4श
िज.प.&ाथ.शाळा,हवरा
-ा.से. -ा.प.कायालय
चकबापुर (सकमरू )
स.4श िज.प.उJच
&ाथ.शाळा,पारडी
स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, लाठY

9011483586
9881929214
9423642515
9422735287
9403110780
9527948537
9923681458
9405266915
9405717680
9823536842
8275290104
8275283537
9850899584
9403868041
9421918216
9689264134
8805880743
9921657776
9763345241
9657598099

&ाथ4मक
. 1,

माधुर नामदे व बोटरे

सहा 4शFक

9604216947

&ाथ4मक
. 2,

*ी.एम.एस.ठाकुर

सहा.4शFक

9552481530

मतदान
क ाचा
मांक

मतदान क ाचे
नांव

337

सब
ु ई

338

सब
ु ई

339

डMगरगांव

340

कोBटाळा

341

लbकडकोट

342

लbकडकोट

343
344

नंदoपा
मरकागMद

345

:पटगूडा नं.1

346
347

मतदान क ाचे ठकाण व
पता

िज@हा पEरषद पव
ु 
माय4मक शाळा
खोल . 1, सब
ु ई
िज@हा पEरषद पुव
माय4मक शाळा
खोल . 2, सब
ु ई
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, डMगरगांव
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा, कोBटाळा
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल .1, लbकडकोट
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
शाळा खोल .2, लbकडकोट

मतदान कतरय अधकायाचे नांव

मतदार क तरय
अधकार यांचे पदनाम
व कायालयांचा पता

मतदार
क तरय
अधका-याचा
मणवनी
मांक

*ी.जी.एम.मडावी

सहा.4शFक

7057352822

*ी.जे.एस.वाकडे

-ामसेवक

9767930865

*ी.Hङआर.Cनमकर

सहा.4शFक

9921728665

*ी. दप बडवाईक

-ामसेवक

9405251195

*ी.िVह.:प.मे*ाम

सहा.4शFक

9552001695

*ी.आय.Vह.ढाकण

सहा.4शFक

7507145502

*ी.एस.डी.सातपत
ू े
*ी.ए.झेड पढाल

(सहा.4शFक) नंदoपा
(सहा.4शFक) मरकागMद

9657245568
9921027075

*ी.एम.एम.शेख

(सहा.4शFक) :पटगूडा नं.1

9420803066

:पटगूडा नं.2
भोbसापूर

िज.प.उJच &ा.शाळा, नंदoपा
िज.प.&ा.शाळा, मरकागMद
&ाथमीक व मायमीक
आ*मशाळा, :पटगूडा नं.1
िज.प.&ा.शाळा, :पटगूडा नं.2
िज.प.&ा.शाळा, भोbसापूर

*ी.एस.एल.राठोड
*ी.एस.आर.दग
ु X

(सहा.4शFक) :पटगूडा नं.2
(सहा.4शFक) भोbसापूर

9850150061
8698422562

348

भार

िज.प.&ा.शाळा, खोल

.1भार

*ी.यु.ट.पवार

(सहा.4शFक) भार

9420259852

349

भार

िज.प.&ा.शाळा, खोल

.2भार

*ी.एस.पी.प दोर

(सहा.4शFक) भार

9689169035

350
351

सोराकसा
शेडवाह

िज.प.&ा.शाळा, सोराकसा
िज.प.&ा.शाळा, शेडवाह
िज@हा पEरषद &ाथ4मक
अंतरगांवअ8नुर
शाळा, अंतरगाव अं8नुर
िज.प.उJच &ाथ.शाळा, सोनापरू
सोनापूर दे शपांडे
दे शपांडे

*ी.एन.एस.मडावी
*ी.आर.ट.खटके

(सहा.4शFक) सोराकसा
(सहा.4शFक) शेडवाह

9604222958
9422036260

*ी 4मलंद कुलकणU

सहा.4शFक

9623342704

354

वेडगांव

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, वेडगांव

*ी के.जी.मानकर

355

वेडगांव

िज.प.उJच &ाथ.शाळा, वेडगांव

*ी के.जी.मानकर

352
353

*ी. एस.एस. नेवारे

स.4श. िज.प.उJच
&ाथ.शाळा, सोनापरू दे शपांडे
-ा.रो.से -ा.प.कायालय
वेडगांव
-ा.रो.से -ा.प.कायालय
वेडगांव

8608567483
9922563970
9922563970

