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Jी ए.के बारसागडे

८४१२९०६४५६
९४२१८१५०८८

स.>श.बाळापूर खुद

िज प .ाथ शाळा

सौ.[ह पी उरकुडे

आशावकर पांजरे पार

९७६४०४४८७४

1

सौ.के [ह खोgागडे

आशावकर कोधा

८७९६३५१२६९

2

सौ.अOका िजवतोडे

अंगणवाडी सेवीका कोधा

९४०५४७७०९०

Jी. एम.डी

िज प .ाथ शाळा

कोरणकर

िज प .ाथ शाळा

९४२१७२५१४२
सहा. >श?क चकमारा

सौ. आशा डी चौधर

९०४९५७३४१९
आशावकर चखलपरसोडी

७३

Fवलम

िज प .ाथ शाळा

७४

मसल

िज प .ाथ शाळा

७५

तेलमढा

७६
७७

सौ. के सी पारखी

आशावकर Fवलम

८६९८८८४५७९

Jी.डी. के. अवसरे

सहा.>श. मसल

९४०३१७०४९५

िज प .ाथ शाळा

Jी एस.एम.इनकने

सहा.>श?क तेलमढा

९४२०१४१११५

कोथळ
ु णा

िज प .ाथ शाळा

Jी.ए.एल.खोgागडे

कृ.सहा कोथूळणा

८२७५२९०१९३

सुलेझर

िज प .ाथ शाळा खोल

७८

सुलेझर

िज प .ाथ शाळा खोल

७९

बोथल

िज प .ाथ शाळा

1
2

सौ.सं!या एस

८८०६८३१३४२

तोडकर

आशावकर सुलेझर

सौ.Fवभा वी ढोरे

आशावकर सुलेझर

Jी जे [ह फुलझेले

सहा.>श. बोथल

८३९०७७५८५७
९४२१७०८०६३
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८०

मांगल अरब िज प .ाथ शाळा द?ीणेकडील खोल

Jी.एम.[ह.सातरे

९७६४५४६८९८
Hा.से मांगल अरब

८१

कोटगांव

िज प .ाथ शाळा द?ीणेकडील खोल 1

Jी.पी.एफ. राउत

Hा.से कोटगांव

९४२१७२९०२५

८२

नवखळा

िज प .ाथ शाळा द?ीणेकडील खोल

सौ.दशना मेJाम

आशावकर

नवखळा

९९६००८७१९०

८३

नवखळा

िज प .ाथ शाळा द?ीणेकडील खोल 3

Jी ए.पी.चौधर

आशावकर

नवखळा

९७६४०१२९३७

८४

नवखळा

िज प .ाथ शाळा पव
ु  भाग खोल

Jी.ए.एस.शडे

सहा.>श?क नवखळा

८२७५२४०७१७

८५

बाhहणी

िज प .ाथ शाळा

Jी के एस कुलकर

तलाठ3 बामणी

९५९५१६३१३६

Jी. यु.[ह. के

Hामसेवक पढर बरड

९४०५९८४६६९

८६

पढर बरड िज प .ाथ शाळा

८७

डmगरगांव

८८

कोरं बी

८९

झर

९०

कवडशी दे श

९१

3

Jी सुरज एन.

िज प .ाथ शाळा
िज प .ाथ शाळा

९५२७४४९७५२

वाघमोडे

तलाठ3 डmगरगांव

Jी डी.एस.दे शमख
ू

सहा.>श?क कोरं बी.

िज.प. उच .ाथ.शाळा झर

ि[ह.आर.मालोदे

िज.प. उच .ाथ.शाळा पिPचम भाग कवडशी

आर डी चांदेकर

दे श

Hामसेवक

हरापुर

िज.प. उच .ाथ.शाळा हरापुर

wड.यु.फटंग

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२१८८०४७९

९२

हरापरु

िज.प. उच .ाथ.शाळा (उतर भाग) हरापरु

एस.एन.खेडकर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९९२१०९८६२२

९३

डोमा

Jी संजय सर डोमा

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४

डोमा

िज.प. उच .ाथ.शाहा (पिPचम भाग ) डोमा

डी.के.पदाम

तलाठ3 , डोमा

९४२००१३३६३

९५

>शवरा

िज.प. .ाथ. शाळा >शवरा

एम.ि[ह.नQनावरे ,

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६२३१६७३२०

९६

गडFपपर

िज.प. .ाथ. शाळा गडFपपर

आर.के.पडगलवार,

तलाठ3, गडFपपर

९९७०४२६८१५

९७

>सरसपुर

िज.प. .ाथ.शाळा >सरसपुर

कु. .xा >भtे,

सहा.>श?ीका,पंचायत स>मती,चमूर

९४२०३०२३६६

९८

मांगलगाव

आर.Fप.चांभारे ,

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२०५५५३५८

९९

मांगलगाव

Jी.Gब.एस. कोडापे,

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९८८१०१३९९७

१००

आंबेनेर

िज.प. उच .ाथ.शाळा आंबेनेर

Jी. एम. के. मेJाम

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६७३२२३१४१

१०१

कपला खुद

िज.प. उच .ाथ.शाळा कपला खुद

ि[ह.एल.नागापूरे

तलाठ3,कपला खुद

९४२२९०९५६७

१०२

>भसी

Fप.आर. fतरपूडे

सहा. >श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९४२३०७५४१८

१०३

>भसी

के. [ह. मायकरकर

तलाठ3, >भसी

९६२३२०३५९३

१०४

>भसी

ताराचंद रामटे के

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२१७२४९५३

१०५

>भसी

ि[ह.आर.धmगडे

,सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९०११५९१३४५

१०६

>भसी

िज.प. .ाथ. मुलांची शाळा दy?ण भाग >भसी

Jी. के. के. तेजणे

सहा. >श?क, पंचायत स>मती, चमूर

९७६४३६९४६९

१०७

>भसी

िज.प. .ाथ.शाळा (उतर भाग) >भसी

.मोद दे . गेडाम

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९०४९८३६०९२

१०८

>भसी

Hाम सचवालय (दy?ण भाग) >भसी

एच.जी.लोहकरे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

१०९

>भसी

Hाम सचवालय (उतर भाग) >भसी

िज. प.उच .ाथ.शाळा (नFवन इमारत ) पव
ु 
भाग डोमा

िज.प. उच .ाथ . शाळा खोल

. २

मांगलगाव
िज.प. उच .ाथ.शाळा खोल

. ३ मांगलगाव

िज.प. उच .ाथ शाळा (मुलांची )पुव भाग
>भसी
िज.प. .ाथ.शाळा मल
ु ांची शाळा (पिPचम भाग
)>भसी
िज.प. .ाथ. शाळा मुलांची शाळा (नFवन
इमारत) >भसी
FवFवध कायकार सह.संथा कायालय इमारत
>भसी

रFव वासुदेव
सोनकूसरे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६३७८१३८७९

Hामसेवक, पंचायत स>मती, चमूर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६७३०३५८६३
9373192584
7620681584

९४२०८६९३०७
७५८८८०५७७३

८६५७५०२२५५
९७६४३६९४८०
८९२८०१४१९४
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११०

१११
११२

कQहाळगाव
जामगाव
कोमट
महालगाव
काळु

िज.प. उच .ाथ.शाळा कQहाळगाव

पी डlOयु गायकवाड
Hाम सेवक

Hाम सेवक, पंचायत स>मती, चमूर

९४२११३७७२७

िज.प. उच .ाथ.शाळा जामगाव कोमट

के.Fप.गूडधे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२२९४७३१२

िज.प. उच .ाथ. शाळा महालगाव काळु

एस.वाय.मेJाम

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८३७८०६०६२१

११३

गरडापार

िज.प. .ाथ.शाळा गरडापार

एस.के.>सनगारे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२१७२४८१७

११४

fतरखुरा

िज.प. .ाथ.शाळा fतरखुरा

wड.Gब.गेडाम

सहा.>श?क

९४०४५३७५१७

११५

नवेगाव पेठ

िज.प. .ाथ.शाळा नवेगावपेठ

सहा.>श?क, पंचायत स>मती,चमूर

९६०४१७९७४७

११६

पारडपार

िज.प. .ाथ. शाळा पारडपार

आर.ट.बारे कर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२३६७५८२२

११७

जांभळ
ु घाट

िज.प. .ाथ. शाळा खोल

Jी.ए.एस. लोथे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९४०३१९४८७९

११८

जांभुळघाट

िज.प. .ाथ.शाळा खोल

तलाठ3, जांभुळघाट

९७६७२४५४९२

११९

मेटेपार

िज.प. .ाथ. शाळा मेटेपार

Fप.Gब.बालपांडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८२३०५२०७२

१२०

कवडशी डाक

िज. प. .ाथ.शाळा कवडशी डाक

Gब.एम.Fपसे

सहा.>श?क,कवडशी डाक

९४०३१११७२५

१२१

नागभीड

िज प कQया .ाथ शाळा पुव भाग

कु. एस एम दघाडे

सहा.>श.नाग>भड

९९७००८६६७२

१२२

नागभीड

िज प कQया .ाथ शाळा उतर भाग

कु.[ह.डी.भैसारे

सहा.>श.नाग>भड

८२७५३१०४४२

१२३

नागभीड

िज प कQया .ाथ शाळा पPचीम भाग

कु.[ह डी.राऊत

सहा.>श. नाग>भड

९४२२९४८९९१

१२४

नागभीड

िज प शाळा ( पव
ु  भाग ) खोल नं 2

Jी. योगेश कावळे

क.ल.न.प.नाग>भड

९५४५७०७५२९

१२५

नागभीड

कु.ए.वाय रामटे के

सहा.>श. नाग>भड

९०११८८९०१५

१२६

नागभीड

तलाठ3 नागभीड

९८२३४१९७११

१२७

नागभीड

Jी. जी.एस.समथ

क.ल.न.प.नाग>भड

९१५८७७९८६०

१२८

नागभीड

िज प बेसीक मुलांची .ाथ

सौ >स.एस.साखरकर

सहा.>श नाग>भड

९४०४१२०४४९

१२९

नागभीड

िज प कQया शाळा द?ीन भाग

Jी. Fवनायक चौधर

म.ल.न.प.नाग>भड

९८२३०५९४४८

१३०

नागभीड

Jी. जी.एस.ठाकरे

म.ल.न.प.नाग>भड

७५८८५५०१२६

१३१

नागभीड

Jी एम.ए.मे?ाम

सहा.>श नाग>भड

९४०३१५१७१९

कू.डी.आर.मोहूलq

सहा.>श.fतवला तक
ु ुम

९६५७२६००७८

तलाठ3 नवेगाव पां

८२७५५५३४८५

अंगणवाडी सेवीका >मंथूर

९७६३०४९८५८

आशावकर >भकेPवर

८६९८८५७३३०

आशावकर नवेगांव पांडव

९६७३७३७८०६

१३२

fतवला
तक
ु ुम

मांक १.जाभळ
ु घाट

0

िज प बेसीक मुलची शाळा नवीन इमारत

Jी एस डlलू

उतर भाग

कंदकूरवार

िज प बेसीक मुलांची .ाथ शाळा जुनी इमारत
खोल

2

िज प .ाथ शाळा द?ीण भाग ( जाफर
{े डसजवळ )
िज प .ाथ शाळा खोल

2

िज प .ाथ शाळा

१३३

>मंथुर

िज प .ाथ शाळा खोल

1

१३४

>मंथुर

िज प .ाथ शाळा खोल

1

१३५

>भकेPवर

१३६

नवेगांव
पांडव

सहा. >श?क

मांक २. जांभुळघाट िजवन संभाजी येरमे

िज प बेसीक मल
ु ांची .ाथ शाळा जुनी इमारत
खोल

िज. एस. शगर

िज प .ाथ शाळा
िज प .ाथ शाळा खोल

Jी.एल एस
माशीरकर
सौ.सा?ी फटाले
सौ.[ह आर मारभते

1

सौ.जे.डी.सहारे
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१३७
१३८
१३९
१४०
१४१

नवेगांव
पांडव
पारडी

िज प .ाथ शाळा खोल

2

Jी.एस.सी.>लंगायत

स.>श.नवेगांव पांडव

८२७५२१६८३०

िज प .ाथ शाळा खोल

1

Jी.डी.एन.रामटे के

सहा.>श?क पारडी

९४०५६७७३५७

Jी आर.पी.बोकडे

सहा.>श.रानपरसोडी

९५५२०७१५७९

िज प .ाथ शाळा

Jी जे के चलबुले

सहा >श?क मढा |करमीट

९४२१७२१४६९

िज प .ाथ शाळा

Jी.डी.एम.सोनूले

सहा.>श. |करमीट

९३७१९७२९८३

Jी. .मोद लोधे

स. >श. प. सं. ghहपरु 

९४०४३३०३४१

Jी अशोक टचकुले

स. >श. प. सं. ghहपुर

९८८१९२७३५७

Jी दामोधर मढे

स. >श. प. सं. ghहपुर

८००७७३२६५४

स. >श. प. सं. ghहपुर

९६३७७८३०५१

सहा >श?क कोसंबीगवळी

९७६६०८२६४८

रानपरसोडी िज प .ाथ शाळा
मढा
|कर>मट
|कर>मट
मढा

१४२

सरु बोडी

१४३

चचोल बु.

१४४

सावलगांव

१४५

सोनेगांव

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा (नFवन
इमारत) सुरबोडी
िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा चचोल
बु.
िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा
सावलगांव
िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा

सोनगांव Jी एन. एच. Fपलारे

१४६

कोसंबी ग. िज प पुव मा!य शाळा

Jी.एस डlलु खरकाटे

१४७

नवेगांव हुंड.े िज प .ाथ शाळा

Jी के.एस.कामडी

सहा.>श.नवेगाव

९८२३९०५८८७

१४८

|कटाळीमढा िज प .ाथ शाळा खोल

Jी.डी आर ठाकरे

सहा.>श.|कटाळीमढा

९४२१८८०१३१

१४९

वासाळामढा िज प .ाथ शाळा

कृ सहा.वासाळामढा

९४०५७१२१३४

1

Jी. सी जी
ताडपOलवार

१५०

>मंडाळा

िज प .ाथ शाळा पुव भाग खोल

1

Jी डी.जी.मून

तलाठ3 >मंडाळा

९४२१८१३३८२

१५१

>मंडाळा

िज प .ाथ शाळा पव
ु  भाग खोल

2

Jी.डी.के.राखडे

सहा. >श.>मंडाळा

९८२३६२८६८०

१५२

चंधीमाल

िज प .ाथ शाळा

Jी.ए.आर.ठाकूर

Hामसेवक चंधीमाल

९५२७४७३३५७

१५३

चंधीचक

शासकSय आJम कQया खोल

Jी.पी. ए. कांदे

सहा. >श.चंधीचक

९४०५९८४६८३

१५४

हुमा

िज प .ाथ शाळा

Jी सायरे >श?क

सहा. >श.हुमा

९९२३९१४९०९

१५५

मांगWळ

िज प .ाथ शाळा

Jी एच आर सलामे.

सहा.>श.मांगWळ

९६३७३०५१८८

१५६

घोडाझर

िज प .ाथ शाळा

सहा >श?क घोडाझर

९४२१९३७३६२

१५७

सारं गड

िज प .ाथ शाळा

तलाठ3 गmFवदपरु

९४२३६७६४७२

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२३६७५८१०

2

Jी. [ह आर
भडारकर
Jी डी पी कटकमवार
Jी. Fप. ट.

१५८

लोहारा

िज.प. उच .ाथ>मक शाळा लोहारा

१५९

नवतळा

िज.प. .ाथ>मक शाळा नवतळा

ि[ह.एस.सावरकर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२०२५२६८८

१६०

नवतळा

िज.प. .ाथ>मक शाळा नFवन इमारत नवतळा

ए.जी.गेडाम

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६२३२०९७९४

१६१

बोडधा

िज.प. उच .ाथ>मक शाळा बोडधा

सfु नल मसराम

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९४२०१३९३२६

संजय कापगते

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८९०९४४९५१

जगदश सुयव
 ंशी

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८२३३८३८५६

एच.wड.बQसोड

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

१६२
१६३
१६४

दाबकाहे ट िज.प. उच .ाथ>मक शाळा दाबकाहे ट
कोटगाव

िज.प. .ाथ>मक शाळा कोटगाव

Fपपंळगाव िज.प. .ाथ>मक शाळा Fपपंळगाव

टाकसाळे

9422572584
9767410340
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१६५

मालेवाडा

िज.प.उच .ाथ>मक शाळा मालेवाडा

१६६

मालेवाडा

िज.प.उAच ,ाथ.मक शाळा मालेवाडा

१६७

सावरगाव

१६८

सावरगाव

१६९

िज.प. उच .ाथ>मक शाळा (पिPचम
भाग)सावरगाव

कवडू संभाजी आtाम
सौ. मीनाBी
भगवान कंु भरे
Jी.ए.एन ट भण
ू q

तलाठ3,सावरगांव
आशा वकDर बाल वकास ,क(प
अधकार, चमूर
सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

८६०५०७९०४५
९५२७१११३६७
९६७३०२२८०६

िज.प. उच .ाथ>मक शाळा (पव
 ाग)
ु भ

Jी [ह. एस.

सावरगाव

मकावार

खरकाडा

िज.प. .ाथ>मक शाळा खरकाउा

Jी राम बोबडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२०१४०१४५

१७०

Fपपंळनेर

िज.प. उच .ाथ>मक शाळा Fपपंळनेर

Fप. आर. बेडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४०३३०१९१४

१७१

वडाळापैकु

िज.प. .ाथ>मक शाळा खोल

सौ. ममता शैलेश

१७२

वडाळापैकु िज.प. .ाथ>मक शाळा वडाळा पैकु

१७३

वडाळापैकु िज.प. .ाथ>मक शाळा जुनी इमारत वडाळा पैकु

मांक ३.

वडाळापैकु

>भमटे
Jी.कवडु लोहकरे
घनशाम
दा.|करमकर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

आशा वकर, तालुका आरो}य
अधकार कायालय, चमूर

8975421431
7218464238

९७६५२४९८०५

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८२३७४९९८६

तलाठ3, वडाळा पैकु

९१५८८१८१०४

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९०९६३१४३५१

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

७५०७९१७३९१

Jी. पचारे (Qयु.
१७४

चमुर

िज.प. (मुंलची )कय शाळा चमुर

राk{य Fवsया.
चमूर)

१७५

चमुर

िज.प. (मुंलची ) शाळा

१७६

चमुर

िज.प. मुंलची .ाथ>मक शाळा न.१.चमुर

Jी हे मंत राहूलवार

१७७

चमुर

नगर पnरषद कायालय वाचनालयाची इमारत

सौ. नुतन अनंता

चमुर

जुमडे

१७८

चमरु

िज.प. मंल
ु ची .ाथ>मक शाळा नं.२. चमरु

१७९

चमुर

नेह~ Fव!यालय चमूर

१८०

चमुर

िज.प. (मुंलची ) शाळा

१८१

चमुर

१८२

चमुर

१८३

चमुर

१८४

चमरु (
नेहWवाड)

िज.प. ( मंल
ु ची ) शाळा

. १ हायकुल चमुर ए.wड.पाटल

सौ. फानुसी
इमारान कुरे शी
Jी.िज. यु. गरडकर

. १ हायकुल चमुर आर.एस.खाटे
. २ हायकुल

चमुर

के.wड.>शवरकर

िज.प. (मुंलची )कय शाळा चमुर

बंडू मडावी

िज.प. (मुंलची ) शाळा

सौ. गता रFवं

. १ दy?ण भाग

कfनkठ >लपीक,
नगर परषद
आशा वकर बाल Fवकास .कOप
अधकार, ghहपूर
आशा वकर, तालुका आरो}य
अधकार कायालय, चमूर

८००७११९९६१
९७६४०७८५३८
९७६४९७८५३८

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८२२९२८८८२

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

७७६७८५६३६९

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

७३८७८९०९५५

तलाठ3, चमूर

९४२३६७३२४७

आशा वकर, तालुका आरो}य
अधकार कायालय, चमरू

९९२१८५९२०६

चमरु

राऊत

िज.प. मुंलची .ाथ>मक शाळा नं.१. चमुर

Gब.एल. बोरकर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९५४५०३४००९

wड. एस. नQनावरे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९१५८८६३९२८

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

चमुर (

िज.प.मुंलची .ाथ>मक शाळा नं.१ दy?ण भाग

नेहWवाड)

चमुर

१८६

कवठाळा

िज.प. .ाथ>मक शाळा कवठाळा

बी एच नQनावरे

१८७

गदगाव

िज.प. .ाथ>मक शाळा गदगाव

शंकर दडमल

तलाठ3, गदगांव

७८८७३५७१७४

िज.प. .ाथ>मक शाळा सोनेगाव बेगडे

Fप.के.मेहरकूरे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२१८७९९०३

िज.प. .ाथ>मक शाळा शेडग
े ाव

Fप.एन.कोडापे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२०८६७६०६

१८५

१८८
१८९

सोनेगाव
बेगडे
शेडग
े ाव

9421813294
9552394993
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१९०

मुरपार
तुकुम

िज.प. उच .ाथ>मक शाळा मुरपार तुकुम

Jी. wङ बी. गांवडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४०३६१२५०९

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२०५५२७४६

१९१

>शवापुर

िज.प. .ाथ>मक शाळा >शवापुर

Jी. धनFवजय

१९२

अमरपूर

Hामपंचायत कायालय अमरपुर

ए.के.मेJाम

१९३

खंडसंगी

Hाम पंचायत कायालय खंडसंगी

१९४

खडसंगी

िज.प..ाथ>मक शाळा खंडसंगी

१९५

सोनेगाव
वनHाम

|कशोर सदा>शव

तलाठ3, अमरपूर

9552279412
7385237646

तलाठ3, खडसंगी

९५५२४२६४८१

Jी.Fप.एच. ढोले

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९५५२०७५६७७

िज. प. .ाथ>मक शाळा सोनेगांव वनHाम

Fप.एम.गेडाम

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८३७८०८८६०२

दे वगडे

१९६

र गाबोडी

िज. प. .ाथ>मक शाळा र गाबोडी

िज.ट.हनवते

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९५२७६५१९७५

१९७

वहानगाव

िज.प. उचा .ाथ>मक शाळा वहानगांव

Jी. आर एन बदके

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८५५२९५६९२०

१९८

आमडी बेगडे

एस.ए.वरघने

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८६९८४७६३०७

१९९

>भवकंु ड

Jी. एस ि[ह. पहापडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

८८०६०१२१२६

Jी. कामटकर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

७४४७३६७००३

Hामसेवक, सावर Gब.

८३०८४२१२६२

wड. जी. कुळमेथे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

७७९८४७५३७४

२००
२०१
२०२

बोथल (

िजOहा पnरkxद उच .ाथ>मक शाळा आमडी
बेगडे
िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा >भवकंु ड
िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शळा बोथल (

वहानगाव) वहानगाव)
सावर

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा सावर

गुजग[हान िजOहा पnरkxरद .ाथ>मक शाळा गुजग[हान

डाखोरे

२०३

खनगांव

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा खानगांव

ट. सी. भालेराव

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९६०४१४६३७०

२०४

रामदे गी

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा रामदे गी

आर ि[ह र}गड

तलाठ3, रामदे गी

९७६५१०४०३९

तळोधी

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा तळोधी

गावगQना

गावगQना

Jी. एस. wड. वरखेडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९७६७४७८२३६

एस.wड.वाघे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९४२१२७९५२४

एम.यु.मडावी

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८२२२९२०३५

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८९७५०५४६३४

तलाठ3, काग

९४४५३४०२५१

सहा.>श?क, पंचायत स>मती,चमूर

८८८८६२९६५७

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४०५४७१४२८

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९५४५२५५२०६

२०५
२०६

तळोधी
गावगQना

Hामपंचायत काया्रलय तळोधी गावगQना

hहसाळा
२०७

ऊफ
टे केपार

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शळा hहसाळा उ फ
टे केपार तुकूम

तुकूम
२०८

बाhहणी

िजOहा पnरषद उचा .ाथ>मक शाळा नFवन

Jी. .मोद िज.

इमारत बाhहणी

खोडके
कुमार रं जणा रमेश

२०९

काग

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा काग

ढोले तलाठ3
९७६५८५३३६४

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा सरडपार

Jी. एस. >स.

२१०

सरडपार

२११

नेर

२१२

नेर

अंगणवाडी पशु दवाखायाजवळ नेर

२१३

नेर

Hामपंचायत कायालय उतर भाग नेर

Jी.Fप.ए. मांडवटकर,

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९७६५७०५२७६

२१४

नेर

Hाम पंचायत कायालया दy?ण भाग नेर

Jी. Fप.एस. सातपत
ू े

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९७६४२१८१५८

िजOहा पnरषद .ाथ>मक (उतर भाग )शाळा
नेर

सवाईमुल सहा. >श.
पी.सी.च[हाण
तळ
ु >शराम उरकुडा
बेलखोडे
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२१५

नेर

िजOहापnरषद .ाथ>मक शाळा पव
ु  भाग नेर

एस. िज.राठोड

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९५२७११०२०३

२१६

नेर

लोक Fवदयालय पूव भाग नेर

एस.पी. सलामे

तलाठ3, नेर

७७९८१९९०३१

२१७

नेर

लोक Fवदयालय नेर उतर भाग

एफ.Gब.हे डावू

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८००७३८५५३७

२१८

>सरपूर

सहा.>श?क

८८०५५६३४०१

२१९

>सरपूर

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा पूव भाग >सरपूर Jी.fनखाडे

तलाठ3, >सरपूर

८८०६३०१७४७

बोथल

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा खोल

(>सरपूर)

१ बोथल

कु.एस.आर.गभणे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९९२१३१५७७१

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा बोथल

वाय.डी.ठmबरे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९६३७५६४०४८

िज प .ाथ शाळा खोल

Jी

२२०
२२१
२२२
२२३

बोथल
(>सरपूर)
सोनापुर

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा पिPचम भाग
>सरपरू

मांक

1

येनोल माल िज प .ाथ शाळा जुनी इमारत खोल

1

wड. आर. पराते

डी.बी. पीसे

सहा.>श.सोनापुर

8007249977
9545903085

Jी.एम.बी.मडावी

Hामसेवक येनोल माल

९४२१९४६९८१

२२४

गmFवदपरू िज प .ाथ शाळा खोल

1

सौ.[ह.वाय.कोसे

आशावकर गोवींदपूर

९०११४२९२६३

२२५

गmFवदपूर

2

सौ.आर.आर.कोहळे

आशावकर गोवींदपूर

८३७९०७५३९५

Jी.आर.[ह अतकरे

तलाठ3 |कटाळी बोर.

९८२३४१९४४६

सहा.>श.ओवाळा

८६०५१७१२८१

तलाठ3 पळसगांव खु

८६०५१३५५३२

२२६
२२७

|कटाळी
बोर.
ओवाळा

िज प .ाथ शाळा खोल
िज प कय शाळा

Jी.रे वनाथ

िज प .ाथ शाळा

एस.चमूरकर

२२८

पळसगांव खु िज प पुव मराठ3 मा!य शाळा पुव भाग

कूमार एस.पी.पुनेकर

२२९

पळसगांव खु िज प मराठ3 मा!य शाळा पPचीम भाग

Jी के.बी. मदनकर

सहा.>श पळसगाव खद
ु 

८०५५४४५९१८

िज प .ाथ शाळा नवीन इमारत

सौ.डी.[ह. मेJाम

आशावकर जनकापूर

९८२३५६३०५७

२३०

जनकापरू

२३१

बmड

िज प .ाथ शाळा खोल

1

Jी.डी.एन.पवते

सहा.>श?क बmड

८२७५८११७६०

२३२

बmड

िज प .ाथ शाळा खोल

2

Jी. एस जी राहाटे

कोतवाल

९०४९६६२५६०

२३३

दे वपायल

२३४

बाळापूर
बुज

िज प .ाथ शाळा

Jी.पी.जे सूरपाम

िज प पुव मराठ3 मा!य शाळा पPचीम भाग
खोल

1

सहा.>श दे वपायल

९४०५१८८३०२

आशावकर बाळापरू बज
ु

९६८९२४००६८

आशावकर बाळापूर बुज

९६८९२४४९७४

कु.एम.एम. सेमकर

Hा.से.आकापरू

९०४९२४२६५६

कू.[ह. जी.पाकमोडे

सहा.>श सावला

९४२०८६८६०४

सौ.के.एस.मरकोOहे

आशावकर बाhहणी

८८०५१६४९६६

सहा.>श?क तळोधी बा

९९२३५७२४९८

सहा.>श?क तळोधी बा

९७६४५१०९८२

अंगणवाडी सेवीका तळोधी बा

८८०६२०७८३३

Hा.से.तळोधी बा.

९७६४०२८०५६

सौ.मीता के जनबंधू

िज प पव
ु  मराठ3 मा!य शाळा पव
ु  भाग खोल सौ.संगीता पी

२३५

बाळापूर बुज

२३६

आकापूर

२३७

सावला

२३८

बाhहणी

२३९

तळोधी (बां.)

पव
ु  भाग

आर.एम.भmडेकर

२४०

तळोधी (बां.) िज प .ाथ शाळा मुले

कु जी एल उके

२४१

तळोधी (बां.) िज प .ाथ मुले म!यभाग खोल

२४२

तळोधी (बां.) िज प शाळा मल
ु े द?ीन भाग

जनबंधू

2
िज प .ाथ शाळा
िज प .ाथ शाळा खोल
िज प .ाथ मल
ु े खोल

1
1 उतरे कडील पव
ु 

भाग
िज प .ाथ शाळा मुले खोल

बmड

4 उतरे कडील Jीमती.

1 पुव भाग सौ.कोमल मदनकर
Jी.आर. एस.
रनदवे Hा.स
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२४३

तळोधी (बां.)

२४४

तळोधी (बां.)

२४५
२४६

मढा
चारगांव
चारगांव
माना

िज प मुलंची .ाथ शाळा दीन भाग

1

ज ुन ी
िज प मुलंची .ा द भाग खो

2 ज ुन ी

इमारत
िज प .ा शाळा खोल

2 उतर भाग

िज प .ाथ शाळा
िज प शाळा खोल

1 नवीन इमारत उतर

Jी.[ह.[ह.गाडगे

सहा.>श तळोध

९७६५६३०११५

Jी डी.जे.रामटे के

सहा.>श तळोध

९९२३०७६२३४
9421783575/

Jी.डी.आर. डmगरवार

सहा.>श?क मढा चारगांव

Jी.जे बी ट भूणq

सहा.>श?क चारगाव माना

९४०३१८०४७०

Jी एम.डी.भाकरे

सहा.>श?क सोनल
ु  बज
ु

९५५२२१९२४९

9657463295

२४७

सोनुल बुज

२४८

वैजापरू

िज प .ाथ शाळा खोल

1

Jी.आर [ह कामडी

सहा.>श?क वैजापूर

७५८८६५४६१३

२४९

वैजापूर

िज प .ाथ शाळा खोल

2

सौ.एस.एम.गेडाम

आशावकर वैजापूर

९६७३१८७९६५

भाग

२५०

कोजबी माल िज प .ाथ शाळा

Jी.एस.आर.राठोड

कु.से.कोजबी माल

९४०५४७३३३४

२५१

धामणगांव

अगणवाडी इमारत

Jी एस.एम.चौधर

तलाठ3 धामणगांव माल

९५४५३२०६११

िज प ,ाथ शाळा धामणगांव चक

बी. डी. पाटल

आशा वकDर

९६०४४४८३१०

Hा.से.नांदेड

८०५५६०५०७९

सहा.>श.नांदेड

९४०४०२९६७०

सहा.>श. कचेपार

९९२३५३१८५८

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८६०५५२९९६५

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९७६५१३३२९७

तलाठ3, मोटे गांव

९४०४४६६९७७

Gब.एम.नंदनवार

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९९२१४८६२७३

एस.ट.खोgागडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२१९३१०८९

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६३७७०८३४१

एन पी रामटे के

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९७६६८५८०३८

Jी डोगरे तलाठ3

तलाठ3, खांबाडा

९१५८५९२४३४

ए.ि[ह.गज>भये

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८००७१७१२५८

माल
२५२

धामणगांव
चक

२५३

नांदेड

िज प .ाथ शाळा

Jी.वाय.एम. बारे कर

२५४

नांदेड

िज प .ाथ शाळा

Jी [ह.बी.मुगमोडे

२५५

कचेपार

२५६

काजळसर

२५७

काजळसर िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा

िज प .ाथ शाळा नवीन

इमारत

कू.ए.डी.कूटे माटे

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा पुव भाग

Jी. Fप के वOके,

काजळसर

सहा. >श.
एम डी राऊत

गोरवट

रमाकांत पांडुरं ग मुंडे

२५८

गोरवट

२५९

मोटे गाव

२६०

मोटे गाव

२६१

महादवाडी

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा महादवाडी शरद नQनावरे

खुटाळा

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा

मोकासा

इमारत) खुटाळा मोकासा

२६३

खांबाडा

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा खांबाडा

२६४

खांबाडा

२६५

उसेगाव

िजOहा पnरषद ब .ाथ>मक शाळा उसेगाव

ट आर दडमल

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९१३०६७४७७०

२६६

hहसल

िजOहा पnरषद

Jी. एस. एस. दाWं डे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६८९५८८२११

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४०३१९४०६७

तलाठ3, मानेमोहाळी

९५५२३८८६७१

Hामसे◌ेवक, नंदारा

९१५८४७८२६४

२६२

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा

काजळसर

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा खोल
मांक १. मोटे गाव
िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा खोल
मांक २. मोटे गाव

( नFवन

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा पुवभ
 ाग
खांबाडा

.ाथ>मक शाळा

hहसल

२६७

अडेगाव दे श िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा

अडेगाव दे श

जे.ए.गाठे

२६८

मानेमोहाळी िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा

मानेमोहाळी

आर.आर. हलगे

२६९

नंदारा

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा

नंदारा

|कशोर लहूजी
ढपकस
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२७०

मासळ बुज.

२७१

मासळ बुज.

२७२

|कटाळी
तुकुम

२७३

सातारा

२७४

जामणी

२७५
२७६

कोलारा
तुकुम
कोलारा
तुकुम

२७७

मदनापुर

२७८

Fवहरगाव

२७९

Fवहरगाव
तुकुम

२८०

वाघेडा

२८१

पळसगांव

२८२

पळसगांव

२८३

वडसी

२८४

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा उतर
भाग

मासळ बुज.

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा
दy?णभाग मासळ बुज.

मधुकर नQनावरे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६२३००८४३४

Jी.रमेश बोरे कर

तलाठ3, मासळ बु.

९७६३०४३०४७

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा

|कटाळी तक
ु ु म आर.एम.शेQडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

९९२३५२४९८९

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा

सातारा

एस.के. केळझरकर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२०१३८२६८

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा

(नFवन

wड. एल. वेटे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८५०१३५७८४

एम.के.शेडाम

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

८६०५२२८०५३

पी.Fप.पाल

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४०५२६६६०९

के बी. अतकरे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९१५८३९६६७४

एल.एन.भसारकर

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमरू

८६९८८७१३५८

इमारत ) जामणी
िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा (जुनी इमारत )
खोल

मांक १.कोलारातुकुम

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा (जुनी इमारत )
खोल

मांक २.कोलारा तुकुम

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा (जुनी इमारत )
खोल

मांक २.मदनापरु

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा Fवहरगाव
िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा Fवहरगाव तुकूम
िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा वाघेडा

िज िज ठाकरे ,
सहा. >श.
डी.एस. पवार

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा पुव भाग

Hामसेवक, वाघेडा

9096134353
9422913071
९४०४५७५३५३
९७६७३२९३३९

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९७४५२४२९२२

जी.आर.शेळके

Hामसेवक,पंचायत स>मती,चमूर

९८२२७६२२५६

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा वडसी

ट.आर.नवघडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८८१०८७६९४

खातोडा

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा खातोडा

Jी. एम आर कामडी

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९६७३१४२२७९

२८५

Fपपडा

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा Fपपडा

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९८२३७९८२२५

२८६

गोद डा

िजOहा पnरषद .ाथ>मक शाळा गोद डा

ऐ.एच fतवाडे

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

८८०५०६९०७२

एम.ि[ह.दडमल

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

९४२०५५३०१४

२८७

२८८

२८९

केवाडा
मोकासा

पळसगांव
िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा
पिPचमभाग

पळसगांव

सौ. आय डlOयु
बोरकर

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा
( नFवन इमारत )खोल

मांक १. केवाडा

मोकासा

केवाडा

िजOहा पnरषद उच .ाथ>मक शाळा ( नFवन

मोकासा

इमारत )खोल

गरगांव

२९०

गरगांव

२९१

गरगांव

wड.Fप.गूडधे

सहा. >श?क, पंचायत स>मती, चमूर

मांक २. केवाडा मोकासा

मधुकर मोतीराम
Fपसे
सहा >श.

िज प उच .ाथ शाळा नवीन इमारत खोल
1

Jी.ए.एस. शेळकS

२९३

झाडबोर
कQहाळगांव(
सो.)

९४२२३८४५८३
९४२३६७५९०९
७७९८९४३०३५

तलाठ3 गरगांव

िज प उच .ाथ शाळा

सौ.डी.डी.मेJाम

िज प उच .ाथ शाळा जुनी इमारत खोल

आशावकर गरगांव

Jी. ए एस >शंदे

1
२९२

सहा.>श?क,पंचायत स>मती,चमूर

७७४१८६७३८५
९४२१८१३९४८

Hामसेवक गरगांव

िज प

.ाथ शाळा नवीन इमारत खोल

1

सौ.एन के लझे

िज प

.ाथ शाळा नवीन इमारत खोल

1

Jी.[ह.आर.आtाम

आशावकर झाडबोर

७३५०६८३४७५
९९२३७४०८५८

सहा.>श?क कQहाळगांव(सो.
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२९४
२९५
२९६

कQहाळगांव(
सो.)
सोनुल(क
Qहा.)
सावरगांव

िज प

.ाथ शाळा नवीन इमारत खोल

2

Jी. आर जे कामडी

िज प .ाथ शाळा

Jी एम.एम.बोरकर

२९८
२९९

सावरगांव
सावरगांव

९९२३५१२९०१
सहा >श. सोनुल(कQहा.)

िज प उच .ाथ शाळा जुनी इमारत खोल

Jी.पी.एस.रोकमवार

1
२९७

८६५७१७६६३३
सहा >श?क कQहाळगांव सो

९५९५१३३८१६
सहा.>श.सावरगांव

िज प उच .ाथ शाळा जुनी इमारत दy?ण
भाग

Jी एन.बी.मालेकर

९७६५५४९५९३
तलाठ3 सावरगांव

िज प उच .ाथ शाळा जुनी इमारत उतर
भाग

चखलगांव िज प .ाथ शाळा
िज प .ा शाळा प भाग खो

Jी यू.एन.संदोकर
Jी.डी.बी.सेलोकर

सहा.>श.चखलगांव

९४२३६७६४२६

Jी आर.जी.फलके

सहा.>श.वलनी

९५४५४३८१८६

Jी.ए.एच.शेख

Hा.से.वाढोणा

९४२१७२५७१७

३००

वलनी

३०१

वाढोणा

िज प .ाथ शाळा द?ीण भाग

३०२

वाढोणा

िज प .ाथ शाळा

३०३

वाढोणा

िज प .ाथ शाळा जुनी इमारत

Jी एस आर लोणारे

1

पPचीम भाग खोल

1

९७६५१६४९५६
सहा.>श.सावरगांव

Jी.एम.एम.राऊत

७०३०६९१०२०

सहा >श?क वाढोणा

९०४९०२६८२८
सहा >श?क वाढोणा

३०४

िजवनापरू

िज प .ाथ शाळा खोल

1

Jी.Fव.बी.ठवकर

सहा.>श.िजवनापुर

९४२१८७९८०६

३०५

िजवनापूर िज प .ाथ शाळा खोल

1

Jी ट.एम.अOलवार सहा.>श.िजवनापरु

७५८८७६४६०२

Jी.डी.एस.ठाकरे

९७६४७८४४३१

३०६
३०७
३०८

मढा दा
उJाळा
गंगासागर
हे ट

िज प .ाथ शाळा

सहा.>श.मढादा.उJाळा
िज प .ाथ शाळा

आलेवाह िज प .ाथ शाळा

Jी.वी.जी.दोनाडकर

८२७५२२१७७३
सहा.>श.गंगासागर हे ट

कु जे आर माटे

९४०३७८३८८४

कृ.सहा आलेवाह
आपला FवPवसू

मतदार नmदणी अधकार तथा
उपFवभागीय अधकार, चमरू
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