
पासून पयत

१ G/1 डभंे खुद

िज प शाळा िडंभे खदु 
पवुािभमखुी उ रेकडून खोली 

तालकुा आबंेगांव  िपन 
कोड नं

डभंे ख ु,मापोल  ख ु,सुपेधर ,गोहे बु ,गोहे ख ु,पोखर  
,राजेवाडी ,आंबेगाव , डभंे बु , महाळंुगे त घोडा ,कोलतावड े
,फुलवड े,बोरघर ,वरसावण े,कु शरे बु ,कु शरे ख ु, दगद 
,मेघोल  ,महाळंुगे त आंबेगाव ,सावरल  ,पाटण ,साकेर  
, पपंर  पारग , तरपाड ,डोण , हावेड ,नानवड े,क ढरे 
,आहुप े,आगाण े, पपंरगण ,वचपे ,आ डवरे ,पांचाळे बु 

,पांचाळे ख ु,माळीण ,आमड े,असाण े,मेनुबूरवाडी ,कळंबई 
,तळेघर , चखल  ,राजपुर,गाडवेाडी ,क ढवळ , नगडाळे 

,ते ं गण ,जांभोर  ,फळोदे ,नांदरू कचीवाडी

१ १४९ १४९

२ G/2 घोडगेाव

जनता िवदया मंदीर घोडेगाव
उ रािभमखुी पवुकडून खोली 

तालकुा आबंेगांव िपन 
कोड नं

घोडगेाव ,काळेवाडी ,दरेकरवाडी ,गावरवाडी,कोलदरा -
गोणवडी ,ध डमाळ - शदेंवाडी ,कोळवाडी -कोटमदरा 

,अम डी ,फलकेवाडी , चचंोल  , गरवल  ,रामवाडी नारोडी 
,लांडवेाडी - पगंळवाडी , चचंोडी ,शेवाळवाडी -लांडवेाडी 

,चास ,कडवेाडी ठाकरवाडी , शनोल  ,फदालेवाडी -
उगलेवाडी ,कानसे चपटेवाडी ,गंगापूर बु (गाडकेरवाडी 

),गंगापूर ख ु,आपट  , पपंळगाव त घोडा ,साल 
,तळेकरवाडी ,आंबेदरा ,पोखरकरवाडी ,बाभूळवाडी  ढाकाळे

१ ४१९ ४१८

३ G/3 मंचर

महा मा गांधी िवदयालयमंचर
उ रािभमखुी पि मेकडून खोली 

तालकुा आबंेगांव िपन 
कोड नं

मंचर ,मोरडवेाडी, नघोटवाडी ,शेवाळवाडी ,एकलहरे 
,सुलतानपूर ,वडगाव का शबेंग ,वाळंुजवाडी , पपंळगाव त 
महाळंुगे (खडक  पपंळगाव ),चांडोल  ख ु,पेठ ,पारगाव त 

खेड , ीरामनगर ,अवसर  ख ु,वायाळमळा 
, शदेंमळा,भोरवाडी ,खडकमळा ,ताबंडमेळा ,भावडी 

,कुरवंडी ,कारेगाव ,को हारवाडी ,थुगाव ,कळंब 
, व ठलवाडी ,टाकेवाडी महाळंुगे पडवळ ,साकोरे . शगंव े
,नागापूर ,वळती ,भागडी ,रांजणी ,जाधववाडी ,थोरादंळे 

,चांडोल  बु ,खडक  ,लौक  .

१ १०६२ ८५१

४ G/4
पारगाव तफ 
अवसर  बु

िज प ाथ शाळा पारगाव तफ 
अवसरी बु नवीन ईमारत 

दि णािभमखुी पि मेकडून 
खोली तालकुा आबंेगांव 

िपन कोड नं

पारगाव त अवसर  बु ,जारकरवाडी ,अवसर  बु ,गावडवेाडी 
,टा हरेवाडी , नरगुडसर ,मगडवेाडी ,जवळे ,भराडी ,धामणी 

,पहाडदरा, शरदाळे  ,लाखणगाव ,प देवाडी ,काठापूर बु 
,देवगाव ,लोणी ,खडकवाडी ,रानमळा ,वडगावपीर 

,मांदळेवाडी ,

१ ४९८ ४८४

G/5 बारामती

महारा  ए यकेुशन सोसायटी 
हाय कुल मलुांची शाळा   

पवुकडुन दि ण मखुी खोली 
मांक तहिसल बारामती िपन 

कोड नंबर 

बारामती गनुवडी काटेवाडी डोलवाडी
िपपंळी जळोची ई सावळ वंजारवाडी क हरेी सोनगांव

ढेकळवाडी
१ ६४१ ५८९

G/5 A बारामती

महारा  ए यकेुशन सोसायटी 
हाय कुल मलुांची शाळा   

पवुकडुन दि ण मखुी खोली 
मांक तहिसल बारामती िपन 

कोड नंबर 

बारामती गनुवडी काटेवाडी डोलवाडी
िपपंळी जळोची ई सावळ वंजारवाडी क हरेी सोनगांव

ढेकळवाडी
६४२ १२३० ५८९

G/5 B बारामती

महारा  ए यकेुशन सोसायटी 
हाय कुल मलु ची शाळा 

पि मेकडुन उ र मखुी खोली 
मांक तहिसल बारामती िपन 

कोड नंबर 

बारामती गनुवडी काटेवाडी डोलवाडी
िपपंळी जळोची ई सावळ वंजारवाडी क हरेी सोनगांव

ढेकळवाडी
१२३१ १८१९ ५८९

G/5 C बारामती

महारा  ए यकेुशन सोसायटी 
हाय कुल मलु ची शाळा 

पि मेकडुन उ र मखुी खोली 
मांक तहिसल बारामती िपन 

कोड नंबर 

बारामती गनुवडी काटेवाडी डोलवाडी
िपपंळी जळोची ई सावळ वंजारवाडी क हरेी सोनगांव

ढेकळवाडी
१८२० २४०८ ५८९

G/5 D बारामती

महारा  ए यकेुशन सोसायटी 
हाय कुल मलु ची शाळा 

पवुकडुन उ रमखुी खोली मांक 
तहिसल बारामती िपन कोड 

नंबर 

बारामती गनुवडी काटेवाडी डोलवाडी
िपपंळी जळोची ई सावळ वंजारवाडी क हरेी सोनगांव

ढेकळवाडी
२४०९ २९९७ ५८९

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

आंबेगाव 

५



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/5 E बारामती

महारा  ए यकेुशन सोसायटी 
हाय कुल मलु ची शाळा 

पवुकडुन उ रमखुी खोली मांक 
तहिसल बारामती िपन कोड 

नंबर 

बारामती गनुवडी काटेवाडी डोलवाडी
िपपंळी जळोची ई सावळ वंजारवाडी क हरेी सोनगांव

ढेकळवाडी
२९९८ ३५८६ ५८९

६ G/6 लोणीभापकर

िज हा प रषद ाथिमक शाळा 
लोणी भापकर निवन इमारत 
दि णेकडून पवुमखुी खोली 
मांक तहिसल बारामती िपन 

कोड नंबर 

लोणीभापकर पळशीवाडी माळवाडी सायंबाचीवाडी
मासाळवाडी ढाकाळे खामगळवाडी क

हावागज अजंनगांव जळगांव क प िभलारवाडी मढुाळे
जळकेवाडी मोरगांव मोढवे उंबरवाडी

मटु मोराळवाडी आबंी बु आबंी खु जोगवडी बाबुड
शरेेवाडी

१ ४४० ४३७

G/7 माळेगांव बु

ीमंत शभंिुसहं महाराज 
हाय कुल माळेगांव बु नवीन 

इमारत उ रेकडून पवुमखुी खोली 
मांक तहिसल बारामती िपन 

कोड नंबर 

माळेगांव बु माळेगांव खु पाहणेवाडी येळेव ती
िशरवली मळद खांडज िनरावागज मेखळी घाडगेवाडी

पणदरे पवईमाळ सोनकसवाडी धमुाळवाडी
माना पाव ती कुरणेवाडी को हाळे बु थोपटेवाडी

माळिशकारेवाडी को हाळे खु लाटे माळवाडी
बंजरंगवाडी िशर णे कांबळे र िपगंळेव ती पाढंरवाडी

सागंवी

१ ६४९ ६४६

G/7 A माळेगांव बु

ीमंत शभंिुसहं महाराज 
हाय कुल माळेगांव बु नवीन 
इमारत पि मेकडून उ रमखुी 

खोली मांक तहिसल 
बारामती िपन कोड नंबर 

माळेगांव बु माळेगांव खु पाहणेवाडी येळेव ती
िशरवली मळद खांडज िनरावागज मेखळी घाडगेवाडी

पणदरे पवईमाळ सोनकसवाडी धमुाळवाडी
माना पाव ती कुरणेवाडी को हाळे बु थोपटेवाडी
माळिशकारेवाडी को हाळे खु लाटे माळवाडी

बंजरंगवाडी िशर णे कांबळे र िपगंळेव ती पाढंरवाडी
सागंवी

६५० १२९५ ६४६

G/7 B माळेगांव बु

ीमंत शभंिुसहं महाराज 
हाय कुल माळेगांव बु जनुी 

इमारत पि मेकडून दि णमखुी 
खोली मांक तहिसल 

बारामती िपन कोड नंबर 

माळेगांव बु माळेगांव खु पाहणेवाडी येळेव ती
िशरवली मळद खांडज िनरावागज मेखळी घाडगेवाडी

पणदरे पवईमाळ सोनकसवाडी धमुाळवाडी
माना पाव ती कुरणेवाडी को हाळे बु थोपटेवाडी
माळिशकारेवाडी को हाळे खु लाटे माळवाडी

बंजरंगवाडी िशर णे कांबळे र िपगंळेव ती पाढंरवाडी
सागंवी

१२९६ १९४१ ६४६

G/7 C माळेगांव बु

ीमंत शभंिुसहं महाराज 
हाय कुल माळेगांव बु जनुी 

इमारत पि मेकडून दि णमखुी 
खोली मांक तहिसल 

बारामती िपन कोड नंबर 

माळेगांव बु माळेगांव खु पाहणेवाडी येळेव ती
िशरवली मळद खांडज िनरावागज मेखळी घाडगेवाडी

पणदरे पवईमाळ सोनकसवाडी धमुाळवाडी
माना पाव ती कुरणेवाडी को हाळे बु थोपटेवाडी
माळिशकारेवाडी को हाळे खु लाटे माळवाडी

बंजरंगवाडी िशर णे कांबळे र िपगंळेव ती पाढंरवाडी
सागंवी

१९४२ २५८९ ६४८

८ G/8 सपुा

िज हा प रषद ाथिमक शाळा 
सपुा मांक मलुांची
उ रेकडून पवुमखुी खोली मांक 

तहिसल बारामती िपन कोड 
नंबर 

सपुा कुतवळवाडी भ डवेवाडी दडंवाडी पानसरेवाडी
काळखरेैवाडी वढाणे नारोळी कोळोली दऊेळगावंरसाळ

जळगांवसपुे कारखले खराडेवाडी उंडवडी सपुे
१ ४९३ ४८७

९ G/9 उंडवडी क प

िज हा प रषद ाथिमक शाळा 
उंडवडी क प पवुकडून 
दि णमखुी खोली मांक 
तहिसल बारामती िपन कोड नंबर 

उंडवडी क प जराडवाडी सोनवडी सपुे तांदळुवाडी
कटफळ जनैकवाडी गोजबुावी सावंतवाडी मेडद ब
हाणपरु नेपतवळण िशसफुळ गाडीखले साबळेवाडी

पारवडी िनंबोडी

१ ३१९ ३१६

बारामती

७



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

१० G/10
वडगांव 

िनंबाळकर

वातं  िवदया मंदीर वडगांव 
िनंबाळकर पि मेकडून 

दि णमखुी खोली मांक 
तहिसल बारामती िपन कोड नंबर 

वडगांव िनं चोपडज वाक कानाडवाडी कंरजे
कंरजपेलु सोरटेवाडी चौधरवाडी मगरवाडी दऊेळवाडी

िनंबतु खडंोबाचीवाडी गडदरवाडी मु म वाणेवाडी
वाघळवाडी होळ सदोबाचीवाडी स तेवाडी

१ ८०४ ७९६

११ G/11 १ २६७ २६३

१२ G/12 १ ८६३ ८३३

१३ G/13 १ १७९ १७६

१४ G/14 १ २७३ २६८

१५ G/15 १ ३२० ३१६

G/16 द ड 
सठे योती साद िव ालय उ र 
मखुी खोली . १  द ड िपन  
४१३८०१

द ड  शहर, िलंगाळी,  मेरगळवडी, सोनवडी,  नानिवज,  
िगरीम,, पाटस कुरकंुभ, पाढंरेवाडी,  वासुदं े िहगंिनगाडा,  

कुसगेाव, िजरेगाव,  दऊेळगाव राज े,आलेगाव,  
िहगंणीबेड   धमुळव ती, खोरवाडी,   िशरापरु आलेगाव 

,ब रबेल, गाडेवाडी ,द ड सकल,पाटस सकल , 
दऊेळगावराज ेसकल

१ ७०५ ७०० 

G/16 A द ड 
सठे योती साद िव ालय    
दि ण  मखुी खोली . २  द ड 
िपन  ४१३८०१

द ड  शहर, िलंगाळी,  मेरगळवडी, सोनवाडी,  नानािवज,  
िगरीम,, पाटस कुरकंुभ, पाढंरेवाडी,  वासनूद,े  िहगंिनगडा,  

कुसगेाव, िजरेगाव,  दऊेलगाव राज े,आलेगाव,  
िहगंणीबेरडी,  धमुळव ती, खोरवाडी,   िशरापरु आलेगाव 

,ब रबेल, गाडे वाडी , ,द ड सकल,पाटस सकल 
दऊेळगावराज ेसकल

७०६ १४१९ ७०० 

G/16 B द ड 
सठे योती साद िव ालय       
दि ण मखुी खोली . 4  द ड 
िपन  ४१३८०१

द ड  शहर, िलंगाळी,  मेरगळवडी, सोनवाडी,  नानािवज,  
िगरीम,, पाटस कुरकंुभ, पाढंरेवाडी,  वासनूद,े  िहगंिनगडा,  

कुसगेाव, िजरेगाव,  दऊेलगाव राज े,आलेगाव,  
िहगंणीबेरडी, धमुाळव ती  खोरवाडी,   िशरापरु आलेगाव 

,ब रबेल, गाडवाडी  ,द ड सकल,पाटस सकल , 
दऊेळगावराज ेसकल

१४२० १७७६ ३५८ 

G/17 केडगाव
ज हारलाल िव ालय केडगाव 
टेशन खोली . १  द ड िपन  

४ १२२०३

केडगाव, वरवंड,वाखारी दलेवडी 
,एकेरीवाडी,पारगाव,भांडगाव बोरीपाध ,पडवी, 

दऊेळगावगाडा, खोर,केडगाव सकल, वरवंड सकल,
१ ७११ ७०० 

G/17 A केडगाव 
ज हारलाल िव ालय केडगाव 
टेशन खोली . २  द ड िपन  

४१२२०३

केडगाव, वरवंड,वाखारी,दलेवडी ,एकेरीवाडी, 
पारगाव,भांडगाव बोरीपाध , पडवी, 

दऊेळगावगाडा,खोर,केडगाव सकल, वरवंड सकल,
७१२ ११६७ ४५६ 

१८ G/18 राह 
कैलास िव ा मंिदर राह 
उ रेकडील खोली . १ द ड  
िपन  ४१२२०७

राह िपपंळगाव, नाथाची वाडी, िमरवडी,दहीटण,े राह सकल १ ४३१ ४२३ 

भोर 

द ड 

१६

१७
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१९ G/19 रावणगाव 
सर वती िव ालय रावणगाव    
दि ण कडील खोली . १ द ड  
िपन ४१३१३०

रावणगाव,मलठण, वाटलजु, 
नायगाव,लोणारवाडी,खडक ,रावणगाव सकल

१ ३०९ ३०० 

२० G/20 यवत 
िव ा िवकास मंिदर यवत 
पि मेकडील खोली . १ द ड  
िपन ४१२२०३

यवत ,भरतगाव,बोरीऐदंी.ता हणवाडी, 
कासडु ,जावजीबवुाची वाडी ,सहजपरु, खामगाव, 

डाळ ब,,तांबेवाडी,बोरीभडक बोराटेव ती,यवत सकल
१ ३०५ २७९ 

G/21

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज 
चंचवड गेट . २ पवू-पि म 

इमारत,  दि णािभमुख, 
पि मकेडून  खोली नं. १ (ए १०९) 
िपन - ४११०३३

१ ९३३ ७००

G/21 A

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज 
चंचवड गेट . २ पवू-पि म 

इमारत, पवूािभमुखी, पि मकेडून  
खोली नं. 3 (ए १03)  िपन - 
४११०३३

९३४ १८८३ ७००

G/21 B

फ ेचंद जैन िव ालय व 
यू.कॉलेज, चंचवड गेट . 4 पवू-

पि म इमारत, पि मािभमुखी, 
पवूकडून खोली नं. २  िपन - 
४११०३३

१८८४ २८६२ ७००

G/21 C

फ ेचंद जैन िव ालय व यू.कॉलेज 
चंचवड गेट . 4 पवू-पि म 

इमारत,पि मािभमुखी,  ाचाय 
क शजेारी खोली नं.1 िपन - 
४११०३३

२८६३ ३७३५ ७००

G/21 D

PCMC शाळा केशव नगर गेट २ , 
उ र दि ण इमारत , तळमजला , 
नवीन इमारत , पवूमखुी , 
उ रेकडील खोली  १

३७३६ ४४३५ ७००

G/21 E

PCMC शाळा केशव नगर गेट २ , 
उ र दि ण इमारत , तळमजला , 
नवीन इमारत , पवूमखुी , 
उ रेकडील खोली  २

४४३६ ५१३५ ७००

G/21 F

PCMC शाळा केशव नगर गेट १ , 
उ र दि ण इमारत , तळमजला , 
जुनी  इमारत , पवूमखुी , 
दि णेकडील खोली  १

५१३६ ५८३५ ७००

G/21 G

PCMC शाळा केशव नगर गेट १ , 
उ र दि ण इमारत , तळमजला , 
जुनी  इमारत , पवूमखुी , 
दि णेकडील खोली  २

५८३६ ६५३५ ७००

G/21 H

ी आय समाज िव ा मं दर पपंरी, 
उ र दि ण इमारत पूवमखुी, 
उ रेकडील खोली .१, तळमजला 
िपन न. ४११०१७

६५३६ ७२३५ ७००

G/21 I

ी आय समाज िव ा मं दर पपंरी, 
उ र दि ण इमारत पूवमखुी, 
उ रेकडील खोली .2, तळमजला 
िपन न. ४११०१७

७२३६ ७९३५ ७००

G/21 J

ी आय समाज िव ा मं दर पपंरी, 
उ र दि ण इमारत पूवमखुी, 
उ रेकडील खोली .3, तळमजला  
िपन न. ४११०१७

७९३६ ८६३५ ७००
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G/21 K

ी आय समाज िव ा मं दर पपंरी, 
उ र दि ण इमारत पूवमखुी, 
उ रेकडील खोली .4 , तळमजला 
 िपन न. ४११०१७

८६३६ ९३८५ ७५०

G/21 L

पपंरी चंचवड मनपा हदंी मुले . 
३ पपंरी कॉलनी, पवू- पि म 
इमारत, तळमजला, दि णािभमुख, 
पवूकडून खोली  १ िपन न 
४११००१७

९३८६ १०१३५ ७५०

G/21 M

पपंरी चंचवड मनपा हदंी मुले . 
३ पपंरी कॉलनी, पवू- पि म 
इमारत, तळमजला, दि णािभमुख, 
पवूकडून खोली  2 िपन न 
४११००१७

१०१३६ १०८८५ ७५०

G/21 N

पपंरी चंचवड मनपा हदंी मुले . 
३ पपंरी कॉलनी, पवू- पि म 
इमारत, तळमजला, दि णािभमुख, 
पवूकडून खोली  3 िपन न 
४११००१७

१०८८६ ११६३५ ७५०

G/21 O

पपंरी चंचवड मनपा हदंी मुले . 
३ पपंरी कॉलनी, पवू- पि म 
इमारत, तळमजला, दि णािभमुख, 
पवूकडून खोली  4 िपन न 
४११००१७

११६३६ १२३८५ ७५०

G/21 P

रयत िश ण सं थेचे नवमहारा  
िव ालय पपंरी वाघेरे,  पवू 
पि म इमारत, तळमजला, 
पवूािभमुख मेन गेट शजेारील खोली 

 १ िपन न ४११०१७

१२३८६ १३१३५ ७५०

G/21 Q

रयत िश ण सं थेचे नवमहारा  
िव ालय पपंरी वाघेरे,  पवू 
पि म इमारत, तळमजला, 
पवूािभमुख मेन गेट शजेारील खोली 

 5 िपन न ४११०१७

१३१३६ १३८८५ ७५०

G/21 R

पपंरी चंचवड मनपा 
िव ािनकेतन ाथिमक िव ामं दर 
पपंरी वाघेरे, उ र दि ण इमारत, 

तळमजला , पि मािभमुख खोली 
 १ िपन न ४११००१७

१३८८६ १४६३५ ७५०

G/21 S

पपंरी चंचवड मनपा 
िव ािनकेतन ाथिमक िव ामं दर 
पपंरी वाघेरे, उ र दि ण इमारत, 

तळमजला , पि मािभमुख खोली 
 4 िपन न ४११००१७

१४६३६ १५३८५ ७५०

G/21 T

महा मा फुले पपंरी चंचवड 
महानगर पािलका , दि ण उ र 
इमारत पि म  मुखी खोली  १ 
िपन न - ४११०१७

१५३८६ १६१३५ ७५०

G/21 U

महा मा फुले पपंरी चंचवड 
महानगर पािलका , दि ण उ र 
इमारत पि म  मुखी खोली  2 
िपन न - ४११०१७

१६१३६ १६८८५ ७५०

G/21 V

महा मा फुले पपंरी चंचवड 
महानगर पािलका , दि ण उ र 
इमारत पि म  मुखी खोली  3 
िपन न - ४११०१७

१६८८६ १७६३५ ७५०

G/21 W

महा मा फुले पपंरी चंचवड 
महानगर पािलका , दि ण उ र 
इमारत पि म  मुखी खोली  4 
िपन न - ४११०१७

१७६३६ १८३८५ ७५०

२१
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G/21 X

डे न एजुकेशन सोसायटीचे 
हदंु थान अँ टबायो टकस कूल 
पपंरी पणुे ४११०१८ उ र दि ण 

इमारत, तळमजला पूवािभमुख 
खोली  १

१८३८६ १९१३५ ७५०

G/21 Y

डे न एजुकेशन सोसायटीचे 
हदंु थान अँ टबायो टकस कूल 
पपंरी पणुे ४११०१८ उ र दि ण 

इमारत, तळमजला पूवािभमुख 
खोली  3

१९१३६ १९९०५ ७७०

G/22

मा य मक व यालय, 
पपंळेगुरव जूनी इमारत, 

पि चमा भमुखी, तळमजला, 
उ रेकडून खोल  . १ पन न - 

४११०६१

१ १२७४ ७००

G/22 A

मा य मक व यालय, 
पपंळेगुरव जूनी इमारत, 

पि चमा भमुखी, तळमजला, 
उ रेकडून खोल  . 2 पन न - 

४११०६१

१२७५ १९७४ ७००

G/22 B

मा य मक व यालय, 
पपंळेगुरव जूनी इमारत, 

पि चमा भमुखी, तळमजला, 
उ रेकडून खोल  . 3 पन न - 

४११०६१

१९७५ २६७४ ७००

G/22 C

मा य मक व यालय, 
पपंळेगुरव जूनी इमारत, 

पि चमा भमुखी, तळमजला, 
उ रेकडून खोल  . 4

२६७५ ३३७४ ७००

G/22 D

नृ सहं हाय कूल व क न ठ 
महा व यालय, सांगवी, पूव 

पि चम, द णमुखी, तळ मजला, 
पि चमेकडून खोल  .3, पन - 

४११०२७

३३७५ ४०७४ ७००

G/22 E

नृ सहं हाय कूल व क न ठ 
महा व यालय, सांगवी, पूव 

पि चम, द णमुखी, तळ मजला, 
पि चमेकडून खोल  .४, पन - 

४११०२७

४०७५ ४४७४ ४००

G/23
शाळा  १०० , बंटर शाळेचे आवर 
, गाडीतळ हडपसर , तळमजला , 
पूवमुखी खोल   १ पुण े- ४११०२८

१ ७०० ७००

G/23 A
शाळा  १०० , बंटर शाळेचे आवर 
, गाडीतळ हडपसर , तळमजला , 
पूवमुखी खोल   २ पुण े- ४११०२८

७०१ १४०० ७००

G/23 B
शाळा  ८७ , बंटर शाळेचे आवर , 
गाडीतळ हडपसर , तळमजला , 
पूवमुखी खोल   ३ पुण े- ४११०२८

१४०१ २१०१ ७००

G/23 C
शाळा  ८७ , बंटर शाळेचे आवर , 
गाडीतळ हडपसर , तळमजला , 
पूवमुखी खोल   ४ पुण े- ४११०२८

२१०२ २८०१ ७००

G/23 D

व या नकेतन  ४  , बंटर 
शाळेचे आवर , गाडीतळ हडपसर , 
तळमजला , पूवमुखी खोल   ५ 

पुण े- ४११०२८
२८०२ ३५०१ ७००

G/23 E

व या नकेतन  ४  , बंटर 
शाळेचे आवर , गाडीतळ हडपसर , 
तळमजला , पूवमुखी खोल   ६ 

पुण े- ४११०२८
३५०२ ४२०१ ७००

G/23 F

व या नकेतन  ४  , बंटर 
शाळेचे आवर , गाडीतळ हडपसर , 
तळमजला , पूवमुखी खोल   ७ 

पुण े- ४११०२८
४२०२ ४९०१ ७००

G/23 G

व या नकेतन  ४  , बंटर 
शाळेचे आवर , गाडीतळ हडपसर , 
तळमजला , पूवमुखी खोल   ८ 

पुण े- ४११०२८
४९०२ ५६०१ ७००

२२

२३
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G/23 H

महा मा फुले मा य मक 
व यालय , बंटर शाळेचे आवर , 
गाडीतल हडपसर, तळमजला पूव 
मुखी खोल   ९ पुण े४११०२८

५६०२ ६३०१ ७००

G/23 I

महा मा फुले मा य मक 
व यालय , बंटर शाळेचे आवर , 
गाडीतल हडपसर, तळमजला पूव 
मुखी खोल   १० पुण े४११०२८

६३०२ ६९१७ ६१६

G/24

राज माता िजजाऊ मा य उ च मा य
िव ालय नवीन इमारत लाडेंवाडी 

भोसरी तळमजला  खोली िपन 
 ४११०२६

१ ९७९ ८००

G/24 A

राज माता िजजाऊ मा य उ च 
मा य िव ालय नवीन इमारत 

लाडेंवाडी भोसरी तळमजला  खोली 
िपन ४११०२६

९८० १७८० ८००

G/24 B

राज माता िजजाऊ मा य उ च 
मा य िव ालय नवीन इमारत 

लाडेंवाडी भोसरी तळमजला  खोली 
िपन ४११०२६

१७८१ २५८० ८००

G/24 C

राज माता िजजाऊ मा य उ च मा य
िव ालय नवीन इमारत लाडेंवाडी 
भोसरी  खोली तळमजला  

िपन ४११०२६

२५८१ ३३८० ८००

G/24 D

राज माता िजजाऊ मा य उ च मा य
िव ालय जनुी इमारत लाडेंवाडी 

भोसरी तळमजला  खोली 
िपन ४११०२६

३३८१ ४१८० ८००

G/24 E

राज माता िजजाऊ मा य उ च मा य
िव ालय जनुी इमारत लाडेंवाडी 
भोसरी तळमजला खोली २ 

िपन ४११०२६

४१८१ ४९८० ८००

G/24 F

राज माता िजजाऊ मा य उ च मा य
िव ालय जनुी इमारत लाडेंवाडी 
भोसरी तळमजला  खोली ३ 

िपन ४११०२६

४९८१ ५६८० ७००

G/24 G

राज माता िजजाऊ मा य उ च मा य
िव ालय जनुी इमारत लाडेंवाडी 

भोसरी तळमजला खोली िपन 
४११०२६

५६८१ ६३८० ७००

G/24 H

िपं िच मनपा ाथ शाळा 
मोशी गावठाण सािव ीबाई फुल े

खोली  तळमजला   िपन 
४१

६३८१ ७०८० ७००

G/24 I

िपं िच मनपा ाथ शाळा 
मोशी गावठाण सािव ीबाई फुल े

खोली  तळमजला िपन 
४१

७०८१ ७७८० ७००

G/24 J

िपं िच मनपा ाथ शाळा 
मोशी गावठाण सािव ीबाई फुल े

खोली  तळमजला िपन 
४१

७७८१ ८५०९ ७२९

G/25

रयत िश ण सं थेचे नारायण सणस 
िव ालय वडगाव खदु , तळमजला 

असे ली हॉल, पूवकडून खोली  १ 
तळमजला िपन न - ४११०४१

१ ८१० ७००

हवेल  

२४



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/25 A

रयत िश ण सं थेचे नारायण सणस 
िव ालय वडगाव खदु , तळमजला 

असे ली हॉल, पूवकडून खोली  २ 
तळमजला िपन न - ४११०४१

८११ १६१६ ७००

G/25 B

रयत िश ण सं थेचे नारायण सणस 
िव ालय वडगाव खदु , तळमजला 

असे ली हॉल, पूवकडून खोली  3 
तळमजला िपन न - ४११०४१

१६१७ २३९२ ७००

G/25 C
ा. सुधाकर जाधवर शै िणक सं था 

न ह ेदि ण मुखी पूवकडील खोली 
 १  तळमजला िपन न - ४११०४१

२३९३ ३१७६ ७००

G/25 D
ा. सुधाकर जाधवर शै िणक सं था 

न ह ेदि ण मुखी पूवकडील खोली 
 २ तळमजला िपन न - ४११०४१

३१७७ ३९७९ ७००

G/25 E
ा. सुधाकर जाधवर शै िणक सं था 

न ह ेदि ण मुखी पूवकडील खोली 
 3 तळमजला िपन न - ४११०४१

३९८० ४७३३ ७००

G/25 F

पुण ेPMC िश ण मंडळाचे शाळा 
. २०३ बी, १०० जी तळमजला , 

उ र मुखी , पि मेकडील खोली  
२ तळमजला  िपन न - ४११०४१

४७३४ ५४३३ ७००

G/25 G

पुण ेPMC िश ण मंडळाचे शाळा 
. २०३ बी, १०० जी तळमजला , 

उ र मुखी , पि मेकडील खोली  
३ तळमजला  िपन न - ४११०४१

५४३४ ६१३३ ७००

G/25 H

पुण ेPMC िश ण मंडळाचे शाळा 
. २०३ बी, १०० जी तळमजला , 

दि ण मुखी , पूवकडील खोली  3 
तळमजला  िपन न - ४११०४१

६१३४ ६८३३ ७००

G/25 I

पुण ेPMC िश ण मंडळाचे शाळा 
. २०३ बी, १०० जी तळमजला , 

दि ण मुखी , पूवकडील खोली  ४ 
तळमजला िपन न - ४११०४१

६८३४ ७५३३ ७००

G/25 J

स.न. ५३ सन ाईट शाळा , जिुनअर 
व िसिनअर कॉलेज, आंबेगाव बु ुक 

तळमजला , पि म मुखी इमारत, 
उ रमुखी खोली  १ , आंबेगाव 

बु ुक  तळमजला िपन न - ४११०४६

७५३४ ८२३३ ७००

G/25 K

स.न. ५३ सन ाईट शाळा , जिुनअर 
व िसिनअर कॉलेज, आंबेगाव बु ुक 

तळमजला , पि म मुखी इमारत, 
उ रमुखी खोली  २, आंबेगाव 

बु ुक  तळमजला िपन न - ४११०४६

८२३४ ८९३३ ७००

G/25 L

स.न. ५३ सन ाईट शाळा , जिुनअर 
व िसिनअर कॉलेज, आंबेगाव बु ुक 

तळमजला , पि म मुखी इमारत, 
उ रमुखी खोली  ३, आंबेगाव 

बु ुक  िपन न - ४११०४६

८९३४ ९६३३ ७००

२५



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/25 M

स.न. ५३ सन ाईट शाळा , जिुनअर 
व िसिनअर कॉलेज, आंबेगाव बु ुक 

तळमजला , पि म मुखी इमारत, 
उ रमुखी खोली  ४ , आंबेगाव 

बु ुक  िपन न - ४११०४६

९६३४ १०३३३ ७००

G/25 N
तुकाराम गोपाल गोसावी मा यिमक 

शाळा , िहगंण ेख ु, उ र मुखी इमारत 
, पूव  मुखी उ रे कडून खोली .१

१०३३४ ११०३३ ७००

G/25 O

तुकाराम गोपाल गोसावी मा यिमक 
शाळा , िहगंण ेख ु, उ र मुखी इमारत 

, उ र मुखी पूवकडून खोली .१ 
िपन न - ४११०५१

११०३४ ११७३३ ७००

G/25 P

तुकाराम गोपाल गोसावी मा यिमक 
शाळा , िहगंण ेख ु, उ र मुखी इमारत 

, उ र मुखी पूवकडून खोली .२ 
िपन न - ४११०५१

११७३४ १२४३३ ७००

G/25 Q

तुकाराम गोपाल गोसावी मा यिमक 
शाळा , िहगंण ेख ु, उ र मुखी इमारत 

, उ र मुखी पूवकडून खोली .३ 
िपन न - ४११०५१

१२४३४ १३१३३ ७००

G/25 R

PMC वग य उ मराव िकसनराव 
धनकवडे पाटील िव ालय, शाळा  
91 ( मुल ची शाळा ) रामचं  नगर 
धनकवडी पुण े४११०४३  , दि ण 

मुखी पि मेकडील खोली  3

१३१३४ १३८३३ ७००

G/25 S

PMC वग य उ मराव िकसनराव 
धनकवडे पाटील िव ालय, शाळा  
91 ( मुल ची शाळा ) रामचं  नगर 
धनकवडी पुण े४११०४३  , दि ण 

मुखी पि मेकडील खोली  ४

१३८३४ १४५३३ ७००

G/25 T

PMC वग य उ मराव िकसनराव 
धनकवडे पाटील िव ालय, शाळा  
91 ( मुल ची शाळा ) रामचं  नगर 
धनकवडी पुण े४११०४३ , दि ण 

मुखी पि मेकडील खोली  ५

१४५३४ १५११५ ५८२

G/26
स ाट अशोक व या मं दर पूव 
कडून खोल   १ तळमजला   

पन - ४११०५२
१ ९०३ ७००

G/26 A
स ाट अशोक व या मं दर पूव 
कडून खोल   १ तळमजला   

पन - ४११०५२
९०४ १६०३ ७००

G/26 B
 हाऊस हाय कूल, कव नगर 

पुण,े तळमजला खोल   १ , पन 
- ४११०५२

१६०४ २३०३ ७००

G/26 C
 हाऊस हाय कूल, कव नगर 

पुण,े तळमजला खोल   २ , पन 
- ४११०५२

२३०४ ३००३ ७००

G/26 D
 हाऊस हाय कूल, कव नगर 

पुण,े तळमजला खोल   ३ , पन 
- ४११०५२

३००४ ३७०३ ७००

G/26 E
 हाऊस हाय कूल, कव नगर 

पुण,े तळमजला खोल   ४ , पन 
- ४११०५२

३७०४ ४३१२ ६०९

G/27

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड  ( 
सि हल डपाटमत इमारत. ) 
Room No 1 , तळमजला - 

४११०३८

१ ८११ ७००

२६



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/27 A

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड     ( 

सि हल डपाटमत इमारत ) 
Room No 2 , तळमजला - 

४११०३८

८१२ १६१७ ७००

G/27 B

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड     ( 

सि हल डपाटमत इमारत ) 
Room No 3, तळमजला - 

४११०३८

१६१८ २३७९ ७००

G/27 C

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड     ( 
I BUILDING MECHANICAL 

DEPT. ) Room No 1 , 
तळमजला - ४११०३८

२३८० ३०७९ ७००

G/27 D

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड     ( 
I BUILDING MECHANICAL 

DEPT. ) Room No 2 , 
तळमजला - ४११०३८

३०८० ३७७९ ७००

G/27 E

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड       

                  ( I BUILDING 
MECHANICAL DEPT. ) 
Room No 3 , तळमजला - 

४११०३८

३७८० ४४७९ ७००

G/27 F

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड       
             ( I BUILDING 
MECHANICAL DEPT. )         
       Room No 4 , तळमजला - 
४११०३८

४४८० ५१७९ ७००

G/27 G

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड   ( 

COMPUTER BUILDING 
MECHANICAL DEPT. ) 
Room No 1 , तळमजला - 

४११०३८

५१८० ५८७९ ७००

G/27 H

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड  ( 

COMPUTER BUILDING 
MECHANICAL DEPT. ) 
Room No 2 , तळमजला - 

४११०३८

५८८० ६५७९ ७००

G/27 I

एकल य श ण सं था, 
इंिज नअ रंग इमारत कोथ ड       

           (COMPUTER 
BUILDING MECHANICAL 

DEPT) Room No 3 , 
तळमजला - ४११०३८

६५८० ७०५० ४७१

G/28
ीमती र न भा मो हते पाट ल 

व यालय, कोथ ड Room No 1 
, तळमजला - ४११०३८

१ ७०४ ७००

G/28 A
ीमती र न भा मोिहते पाटील 

िव ालय, कोथ ड Room No 2 , 
तळमजला - ४११०३८

७०५ १४०४ ७००

G/28 B
ीमती र न भा मोिहते पाटील 

िव ालय,कोथ ड Room No 3 , 
तळमजला - ४११०३८

१४०५ २१०४ ७००

G/28 C
ीमती र न भा मोिहते पाटील 

िव ालय, कोथ ड Room No 4 , 
तळमजला - ४११०३८

२१०५ २८०४ ७००

G/28 D
भारत र न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 

िव ालय कोथ ड खोली  १ िपन - 
४११०३८

२८०५ ३५०४ ७००

G/28 E
भारत र न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 

िव ालय कोथ ड खोली  २ िपन - 
४११०३८

३५०५ ४२०४ ७००

G/28 F
भारत र न डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 

िव ालय कोथ ड खोली  ३ िपन - 
४११०३८

४२०५ ४५२७ ३२३

२७

२८



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

२९ G/29 उरळी कांचन
महा मा गांधी व यालय, उरळी 
कांचन. खोल  .2  पन - 

४१२२०२

उरळी कांचन,िशदंवण,ेनायगाव,अ ापरू हावी 
साडंस,सागंावी साडंस, हातोबाची 

आळंदी,लोणीकाळभोर,थेऊर,कोलवडी
१ ८७१ ८२८

G/30 वाघोली जी प ायमर  कुल, वाघोल . 
खोल  . 1      पन - ४१२२०७ वाघोली,लोणीकंद,वाडेभोलाई,केसनंद, परेण,ेबकोरी १ ८२३ ७००

G/30 A वाघोली जी प ायमर  कुल, वाघोल . 
खोल  . 4      पन - ४१२२०७ वाघोली,लोणीकंद,वाडेभोलाई,केसनंद, परेण,ेबकोरी ८२४ १६२२ ७९९

G/31 बावडा
िज प ा मुल ची शाळा पि मेकडून 

खोली तहिसल इदंापूर िपन 
कोड ४१३१०३

बावडा भांडगावं िनरिनमगांव सराटी िपंपरी बु नरिसंहपरू
काटी रेडा खोरोची शेटफळ हवेली वडापरूी अवसरी १ ६८६ ६८६

G/31 A बावडा
अगंणवाडी बावडा दि णेकडील 

पुवमुखी खोली १ तहिसल इदंापूर 
िपन कोड ४१३१०३

बावडा भांडगावं िनरिनमगांव सराटी िपंपरी बु नरिसंहपरू
काटी रेडा खोरोची शेटफळ हवेली वडापरूी अवसरी ६८७ १३७१ ६८५

G/31 B बावडा
अगंणवाडी बावडा दि णेकडील 

पुवमुखी खोली २ तहिसल इदंापूर 
िपन कोड ४१३१०३

बावडा भांडगावं िनरिनमगांव सराटी िपंपरी बु नरिसंहपरू
काटी रेडा खोरोची शेटफळ हवेली वडापरूी अवसरी १३७२ २०५६ ६८५

G/31 C बावडा
िज प ा मुलांची शाळा पुवकडून 
खोली ३ दि णमुखी तहिसल 

इदंापूर िपन कोड ४१३१०३

बावडा भांडगावं िनरिनमगांव सराटी िपंपरी बु नरिसंहपरू
काटी रेडा खोरोची शेटफळ हवेली वडापरूी अवसरी २०५७ २७३९ ६८३

३२ G/32 िभगवण

िज प ा शाळा निवन गावठाण 
िभगवण पुवकडील दि णो र 

पि ममुखी इमारत दि णेकडून खोली 
नं १ तहिसल इदंापूर िपन कोड 

४१३१०५

िभगवण त ारवाडी शेटफळ गढे िनरगुडे अकोले
कंुभारगांव डाळज १ ९१३ ९११

G/33 इदंापूर
ी ना रा हाय कुल इदंापूर पूवािभमुख 

इमारत दि णेकडून खोली नं १ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१०६

इदंापरु कालठण पड थळ कांदलगांव िहंगणगावं पळसदेव
वरकुटे बु गागरगांव कळाशी हावी लोणी देवकर १ ७२५ ७२५

G/33 A इदंापूर
ी ना रा हाय कुल इदंापूर पूवािभमुख 

इमारत दि णेकडून खोली नं २ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१०६

इदंापरु कालठण पड थळ कांदलगांव िहंगणगावं पळसदेव
वरकुटे बु गागरगांव कळाशी हावी लोणी देवकर ७२६ १४२५ ७००

G/33 B इदंापूर
ी ना रा हाय कुल इदंापूर पूवािभमुख 

इमारत दि णेकडून खोली नं ३ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१०६

इदंापरु कालठण पड थळ कांदलगांव िहंगणगावं पळसदेव
वरकुटे बु गागरगांव कळाशी हावी लोणी देवकर १४२६ २१२५ ७००

G/33 C इदंापूर
ी ना रा हाय कुल इदंापूर पूवािभमुख 

इमारत दि णेकडून खोली नं ४ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१०६

इदंापरु कालठण पड थळ कांदलगांव िहंगणगावं पळसदेव
वरकुटे बु गागरगांव कळाशी हावी लोणी देवकर २१२६ २८२५ ७००

G/33 D इदंापूर
ी ना रा हाय कुल इदंापूर पूवािभमुख 

इमारत दि णेकडून खोली नं ५ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१०६

इदंापरु कालठण पड थळ कांदलगांव िहंगणगावं पळसदेव
वरकुटे बु गागरगांव कळाशी हावी लोणी देवकर २८२६ ३५२५ ७००

G/33 E इदंापूर
ी ना रा हाय कुल इदंापूर पूवािभमुख 

इमारत दि णेकडून खोली नं ६ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१०६

इदंापरु कालठण पड थळ कांदलगांव िहंगणगावं पळसदेव
वरकुटे बु गागरगांव कळाशी हावी लोणी देवकर ३५२६ ४२२७ ७०२

G/34 िनमगांव केतक
िज प ा शाळा िनमगांव केतक  निवन 

इमारत पि मेकडून खोली नं १ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१२०

िनमगांव केतक गोत डी वरकुटे खु याहळी िनरवांगी
शेळगांव अंथणु कळस िनमसाखर कळंब बोरी लासणु १ ६६० ६६०

G/34 A िनमगांव केतक

िज प ा शाळा िनमगांव केतक  
दि णो र निवन इमारत उ रेकडील 

खोली नं १ तहिसल इदंापूर िपन कोड 
४१३१२०

िनमगांव केतक गोत डी वरकुटे खु याहळी िनरवांगी
शेळगांव अंथणु कळस िनमसाखर कळंब बोरी लासणु ६६१ १३२० ६६०

G/34 B िनमगांव केतक

िज प ा शाळा िनमगांव केतक  
दि णो र निवन इमारत उ रेकडील 

खोली नं २ तहिसल इदंापूर िपन कोड 
४१३१२०

िनमगांव केतक गोत डी वरकुटे खु याहळी िनरवांगी
शेळगांव अंथणु कळस िनमसाखर कळंब बोरी लासणु १३२१ १९७४ ६५४

इंदापूर 

३०

३१

३३

३४



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/35 सणसर
िज प ा शाळा सणसर पुवपि म 

निवन इमारत पुवकडून खोली नं १ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१०४

सणसर िनंबोडी काझड तावशी उ ट कुरवली १ ५०४ ५०३

G/35 A सणसर
िज प ा शाळा सणसर पुवपि म 

निवन इमारत पुवकडून खोली नं २ 
तहिसल इदंापूर िपन कोड ४१३१०४

सणसर िनंबोडी काझड तावशी उ ट कुरवली ५०५ १००६ ५०२

३६ G/36 १ ५५० ५४५

३७ G/37 १ १०६ १०४

३८ G/38

निवन 
दि णे १ ९२९ ९१६

३९ G/39

मुल ची 

१ ५११ ५१०

४० G/40

नवीन इमारत 
पि ममुखी कडून १ ४५७ ४५४

४१ G/41 १ २५१ २४७

४२ G/42 आळंदी दवेाची

महारा  ॲ याडिमक आफ 
इिंजिनअ रग कॉलेज च होली बु 

पुवािभमुखी उ रेकडील खोली नंबर 
तालुका खडे िपनकोड 

आळंदी सोळु धानोरे च होली खदु मरकळ िपंपळगाव 
तफ चाकण िनघोज े िचंबळी केळगाव कु ळी मोई 

िपंपळगाव तफ खडे बहळ िचंचोशी साबळेवाडी 
िस दगे हाण भोसे रासे शेलगाव काळुस दावडी 

कोयाळी तफ चाकण वडगाव घेनंद

१ ५५१ ४५७

४३ G/43 चाकण

िज हा प रषद ाथिमक शाळा िझ ाई 
मळा चाकण दि णािभमुखी 

पि मकडुन खोली नंबर 
तालुका खडे िपनकोड 

चाकण मेदनकरवाडी खराबवाडी नाणेकरवाडी 
कडाचीवाडी महाळंुगे आंबेठाण रोहकल वाक  खदु 

िबरदवडी वराळे भांबोली कोरेगाव खदु गोनवडी िपंपरी 
खदु वासुली सावरदरी िशंद े येलवाडी खालुं  े सांगुड  

का हवेाडी तफ चाकण

१ ८२४ ८११

४४ G/44 कडूस

िज हा परीषद ाथिमक शाळा कडूस 
पि मािभमुखी इमारत दि णेकडून 

खोली नंबर 
तालुका खडे िपनकोड 

कडूस गारगोटवाडी कोये धामणे आसखडे बु द द े
चादंसु िशरोली चाडंोली वडगाव न खडे कुरकंुडी  िकवळे 

कोरेगाव बु वतेाळे सायगाव साबुड  कोिहडें बु वाशेरे 
तळवडे

१ २९४ २८९

G/45 राजगु नगर

महा मा गांधी िव ालय राजगु नगर 
उ रािभमुखी इमारत पुवकडून खोली 

माकं 
तालुका खडे िपनकोड 

राजगु नगर रा ेवाडी होलेवाडी माजंरेवाडी आ डेवाडी
सांडभोरवाडी पाचारणेवाडी कोिहणकरवाडी वरची भांबुरवाडी

खालची भांबुरवाडी सातकर थळ ढोरेवाडी टाककरवाडी
जदैवाडी वाक  बु संतोषनगर िपंपरी बु खरपुडी खदु क हरेसर 

पूर िनमगाव खरपुडी बु वाफगाव जऊळके बु
िचंचबाईवाडी रेटवडी जऊळके खदु व डे चौधरवाडी 

गाडकवाडी वाकळवाडी गुळाणी गोसासी

१ ६३१ ६१७

जु नर 

खेड

३५

४५



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/45 A राजगु नगर

महा मा गांधी िव ालय राजगु नगर 
उ रािभमुखी इमारत पुवकडून खोली 

माकं 
तालुका खडे िपनकोड 

 चास आाखरवाडी पापळवाडी िमरजवेाडी बिहरवाडी कमान
का हवेाडी बु मोहकल पाडळी पागंरी काळेची वाडी

बु ेवाडी कडध े गुंडाळवाडी बुरसेवाडी 
६३२ १२४३ ६१२

४६ G/46 पाईट

िज हा प रषद ाथिमक शाळा पाईट 
पुवािभमुखी दि णे कडील नवीन 

खोली 
तालुका खडे िपनकोड 

पाईट र धळवाडी पाळु सुपे आडगाव वाघु वहागाव
दशेमुखवाडी कोिळये गडद वे हावळे करंजिवहीरे आसखडे 

खदु वाक  तफ वाडा शेलु िशवे अिहरे पराळे अनावळे
कासारी हे ुज टेकवडी तोरण ेबु कुडे बु घोटवडी परसुल
खरपुड कुडे खदु आवदर येिणये बु येिणये खदु साकुड

माझगाव सुरकंुडी कह कोयाळी त वाडा दरकवाडी
िचखलगाव कळमोडी वाजवणे दवेोशी आंबोली िव हाम
कोिहडें खदु औढंे का हवेाडी खदु वां ा भलवडी तोरण े

खदु आढे आंभू  खरवली आखतुली

१ २०३ १८९

४७ G/47 वाडा
िज हा प रषद ाथिमक शाळा वाडा 

खोली नंबर 
तालुका खडे िपनकोड 

वाडा वाळद आ हाट ितफणवाडी खरोशी गोरेगाव धामणगाव 
बु एकलहरे डेहणे नायफड टोकावडे कारकुडी भोरिगरी

िभवगेाव भोमाळे िशरगाव शदलु  धामणगाव ख ु वाजंळे 
मोरोशी पाभे मंदोशी धवुोली

१ ७२ ६८

४८ G/48 १ २३७ २३४

४९ G/49 १ ३६३ ३६०

G/50 १ ५०१ ५००

G/50 A ५०२ १०२२ ५२१

G/51 १ ७७७ ७५०

G/51 A ७७८ १५२७ ७५०

मावळ 

५०

५१



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/51 B १५२८ २२८२ ७५५

५२ G/52 १ १४६९ ७३९

५३ G/53 घोटावडे

य ूइिं लश कूल घोटावडे दि ण 
उ र इमारत दि णेकडून खोली 

तालुका मुळशी िपनकोड 

घोटावडे भेगडेवाडी मातेरेवाडी आमलेवाडी गोडांबेवाडी 
रहे पडाळघरवाडी आंधळे खांबोली कातरखडक जवळ

िपंपळोली केमसेवाडी कोळवण हाडशी कािशग घेरािवतंगड
भालगुडी वाळेण साठेसाई ड गरगाव िचखलगाव नादंगाव 

नाणेगाव होतले

१ १११ १०४

G/54 लवळे

िज हा प रषद ाथिमक शाळा लवळे 
नवीन पूवािभमुख इमारत उ रेकडून 

खोली तालुका मुळशी िपनकोड 

थेरगाव ताथवडे वाकड बावधन ु बावधन ु माण चादं े
भोईरवाडी मा ं जी कासारसाई िहजंवडी जांबे नेरे द वाडी

पुनावळे द वाडी सुस नादंे हाळंुगे िपरंगुट मुकईवाडी भरे
कासारआंबोली लवळे मुलखडे उरवडे आंबेगाव मारणेवाडी 

बोतरवाडी भुगाव भुकुम दारवली अबंडवटे मुगावडे

१ ५४९ ५२५

G/54 A लवळे

िज हा प रषद ाथिमक शाळा लवळे 
नवीन पूवािभमुख इमारत उ रेकडून 

खोली तालुका मुळशी िपनकोड 

थेरगाव ताथवडे वाकड बावधन ु बावधन ु माण चादं े
भोईरवाडी मा ं जी कासारसाई िहजंवडी जांबे नेरे द वाडी

पुनावळे द वाडी सुस नादंे हाळंुगे िपरंगुट मुकईवाडी भरे
कासारआंबोली लवळे मुलखडे उरवडे आंबेगाव मारणेवाडी 

बोतरवाडी भुगाव भुकुम दारवली अबंडवटे मुगावडे

५५० १०७० ५२१

५५ G/55 मठुा
िज हा प रषद ाथिमक शाळा मुठा 

खोली  तालुका मुळशी 
िपनकोड 

मुठा आंदगाव क ढूर जातेडे डावजे कातवडी माळेगाव
भोडे वडेे वातुंडे वाजळें टेमघर तव वडवली मोसे साखरी
साईव खदु दासवे िचखली ु पडाळघर पळसे पाथरशेत

बबटमाळ आडमाळ मुगाव गडले उगवली कोळोशी भोयणी
धामणओ हळ कोळावडे खारावडे ल हाड वगेरे

१ २५ २०

५६ G/56 पौड

िज हा परीषद ाथिमक शाळा पौड 
नवीन ईमारत पि म मुखी तळ मजला 

दि णेकडून खोली तालुका
मुळशी िपनकोड 

पौड क ढावळे कमळशते िव लवाडी शेरे अकोले आंदशेे
मादंडेे खचेरे बेलावडे िचंचवड असदे भादस ु गावडेवाडी

रावडे हलावळेवाडी खबुवली िशळे र चाले दखणे
सावरगाव करमोळी कुळे मुळशी ु वारक शेडाणी कंुभेरी

िशरवली पोमगाव कोळवली चादंीवली दवेघर िवसाखर पेठे 
शहापुर जांभुळणे संभवे वळणे िदसली नादंीवली जामगाव

आंबवणे सालतर माजगाव तैलबैला भाबड बाप घुटके
आडगाव एकोले वडगाव वा े िपंपरी ता हीणी िनवे

१ २९६ २४२

G/57 ध

इं दरा गांधी ाथ मक व यालय 
. ८७, खोल  . 3,औध,  

तालुका- पुण ेशहर, पनकोड- 
४११०७

औधं गाव, वैकंुठ मेहता सं थान, सा व ीबाई फुले पुण े
व यापीठ, पाईसर कॉलेज,  रोहन नलाप, १ व २ 

वसाहत स धाथ नगर, आर बी आय कॉलनी बॉडीगेट 
पोल स वसाहत, 

संघवी नगर प रहार चौक, गायकवाड नगर, साने वाडी,  
सकाळ नगर, गर दशन, यशदा, 

१ ६१० ५३६

G/57 A ध

इं दरा गांधी ाथ मक व यालय 
. ८७, खोल  . 5,औध,  

तालुका- पुण ेशहर, पनकोड- 
४११०७

च हाण नगर पोल स वसाहत, पुण े ामीण अधी क 
कायालय,  मोडण कॉलेज , सी आय डी. कायालय, डी पी. 
रोड, बी एस एन एल कायालय,  डी ए ह  कूल, आंबेडकर 
वसाहत वे टन मॉल, कुमार ेरणा, नगरस रोड बाजकूडील 

सोसाय या. गावठाण, पी एम आर डी ए कायालय 
सयाजीराव गायकवाड कायालय.

६११ १११८ ५०८

५८ G/58 भवानी पठे

सा व ीबाई फुले व यालय, 
रामोशी गेट, खोल  नं. १,भवानी 
पेठ  तालुका- पुण ेशहर, पनकोड- 
४११०४२

भवानी पेठ, ट बर माकट, रामोशी गेट पो लस टेशन, 
भवानी पेठ पो ट ऑ फस, कदवई उद ूहाय कूल, एचट  
पे ो पंप,  अ ण  वै य  टे डयम,  बापूसाहेब पवार क या 
शाळा, सि म  सहकार  बँक ल., पूना कॉलेज कला व 

व ान, े ीय कायालय.

१ ३७९ ३६०

मुळशी 

५४

५७



पासून पयत
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०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/59 िबबवेवाडी

म.न.पा शाळा नंबर 
२९/३०,हुता मा बाबुगेनु 
व यामं दर, बबवेवाडी,पुण े म 
नंबर -१, तालुका- पुण े
शहर, पनकोड-४११०३७

बबवेवाडी, अ पर इं दरा नगर बस टॉप, डॉि फन चौक, 
सुखसागर नगर, अंबामाता मं दराकड ेजाणारा र ता, 

महावीर उ यान,
१ १०८५ ९८७

G/59 A िबबवेवाडी

म.न.पा शाळा नंबर 
२९/३०,हुता मा बाबुगेनु 
व यामं दर, बबवेवाडी,पुण े म 
नंबर -३, तालुका- पुण े
शहर, पनकोड-४११०३७

 बबेवाडी गावठाण, बबेवाडी कामनीचा आ तल बाज ू
ववेकानंद रोड.

१०८६ २०४५ ९६०

६० G/60 बोपोडी

डॉ. सवप ल  राधाकृ णन 
मा य मक व यालय, खोल  . 
१, बोपोडी तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११०२०

बोपोडी, कल कर तेल इंिजन ल., बोपोडी 
जलशु धीकरण क , गो डन चौक,  डीएचएफएल 

ए स ेस ऑ फस,  भाऊ पाट ल रोड, वनसपती गाडन, सट 
मेर  चच, पो ट ऑ फस , सी यूएएम कायालय, आंबेडकर 
चौक ते औधंकड ेजाणाया सोसाय या,  भीम जोती नगर, 
बोपोडी गावठाण,  चांदणी चौक,  डॉ. राज  साद चौक.

१ २८४ २६८

६१ G/61 बोट लब रोड
नौरोसजी वाडीया महा व यालय, 
खोल  . १ बंडगाडन रोड, तालुका-
पुण ेशहर, पनकोड- ४११००१

ढोले पाट ल रोड, नारंगी बाग, सट फे ल स कूल, बोट 
लब रोड.

१ १९८ १९६

६२ G/62 बुधवार पठे
नूतन मराठ  व यालय, खोल  नं. 
१,बुधवार पेठ, तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००२

बुधवार पेठ, दगडुशेत गणपती मं दर, आ पा बळवंत चौक, 
व ामबाग वाडा, पो ट ऑ फस, तुळशीबाग, महा मा फुले 
मंडई, रामे वर चौक, श नपार. चौक, हुता मा बाबूजेन ु

चौक.

१ २५३ २४१

G/63 द वाडी

म.न.पा. शाळा  नंबर- ५६/८०, 
द वाडी, पुण,े खोल  . १, 
तालुका - पुण ेशहर, पनकोड-
४११०३०

 द वाडी पूर त वसाहत पूव, पूत  सोसायट , १ ६९२ ६७८

G/63 A द वाडी

म.न.पा. शाळा  नंबर- ५६/८०, 
द वाडी, पुण,े खोल  . ३, 
तालुका - पुण ेशहर, पनकोड-
४११०३०

 द वाडी पो लस टेशन, हसोबा चौक,  संपूण द वाडी. ६९३ १३५९ ६६७

६४ G/64 डे न िजमखाना
शासक य तं नकेतन, खोल  

.१, गणेश खडं रोड, तालुका-
पुण ेशहर, पनकोड-४११००४

डे कन िजमखाना बस टॉप, पी वाई सी हदं ूिजमखाना, 
डे कन पो लस टेशन, कमला नेह  गाडन, वमलाबाई 
गरवारे कूल, गुड लक चौक, भड ेपूल, पुलाचीवाडी, गो. 
ल. आपटे शाला,  डे कन िजमखा याचा  संपूण भाग.

१ ५७५ ५७२

६५ G/65 एरंडवना

अ भनव व यालय इं जी 
मा यम शाळा,  खोल  . 1, 
एरंडवणा तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००४

दशभुजा पासून नवीन कनाटक हाय कूल कड ेजाणारा 
र ता, अ ट वनायक म  मंडळाचे मं दर, छ े सभागहृाची 

मागची बाज,ू एरंडवना चा संपूण भाग.
१ ५७० ५५४

६६ G/66 गणेश पेठ

एंजल ेस, इंि लश कुल, 
तळमजला, उ रेकडील खोल  . 
1, गणेश पेठ,तालुका-पुण ेशहर, 
पनकोड-४११००२

 संत कबीर पो लस टेशन, ओसवाल पंचायत भवन, 
क पल एज सीज, महा मा जो तराव फुले क या शाळा, 
जाप त हाकुमार  ई वर  व व व यालय, पांगुळ 

आळी, आवरलेडी इमॅकुलेट चच, पे शनवाला म शद, 
गणेश पेठ

१ ९५ ९५

६७ G/67 गणेश खंड रोड
शासक य तं नकेतन, खोल  . 
२, गणेश खडं रोड, तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००७

गणेश खडं रोड, पुण े व यापीठ, वैकंुठ मेहता सं था, 
शासक य पॉ लटेि नक महा व यालय,  एबीएल हाऊस, 
अशोक नगर, भोसले नगर,  गणेश खडं रोडचा संपूण 

प रसर.
१ ३९४ ३८८

६८ G/68 गंज पठे
पी एम सी कूल नं. २३/ ३१  
खोल  नं. १, घोरपडी पेठ, तालुका-
पुण ेशहर, पनकोड-४११०४२

महा म फुले वाडा, स ल फायर गेड, ान योती 
सा व ीबाई फुले मारक (ना यगहृ),  इ बेला इमो नयम 

चच, ए डी कॅ प चौक, संपूण गंज पेठ.
१ १९३ १९१

६९ G/69 घोरपडी पठे
पी एम सी कूल नं. २५/ ३१ 
घोरपडी पेठ खोल  नं. १, तालुका-
पुण ेशहर, पनकोड-४११०४२

 घोरपडी पेठ, खडा माळ आळी, ीनाथ मासोबा मं दर, 
घोरपडी पेठ उ यान, मीरा माकट, रा भूषण चौक.

१ ३२७ ३२३

७० G/70 घोरपडी गाव

पुण ेकॅ टो मट बोडाची शह द 
भगत सगं शाळा, घोरपडी, खोल  

.१ पुण,ेतालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००१

बी ट  कवड ेरोड, सोपान बाग, वकास नगर, पंचशील 
नगर, दळवी नगर, हॉटेल, पुण ेकॅ टो मट बोड, संपूण 

घोरपडी गाव.
१ २४३ २४३

७१ G/71 गोखले नगर
हुता मा राजगु  व यालय, खोल  

.  १ गोखले नगर, पुण,ेतालुका-
पुण ेशहर, पनकोड-४११०१६

प कार भवन, स बॉइ सस अंतर रा य महा व यालय, 
पासपोट कायालय, भारतीय व या भवन, डॉ. होमी भाभा 
पुण ेम.न.पा.दवाखाना, जनवाडी पो लस चौक , वडारवाडी, 

जनवाडी पांडव नगर आरो य श बर, रोमोशीवाडी, 
ब हरटवाडी, पीएमसी कॉलनी, कृषी भवन सेनापती बापट 

रोड, गोखलेनगरचा संपूण भाग.

१ ४५३ ४५३

G/72 गुलटेकडी

म.न.पा शाळा नंबर ७०/७३, संत 
नामदेव ायमर  कूल, म नंबर 
-१,  महष नगर, तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११०३७

माकट याड,  यालसबर  पाक, महष  नगर, मीनाताई 
ठाकर  वसाहत, महारा ट रा य कृषी पनन मंडळ,

१ ६४४ ६२७

५९

६३

७२
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०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/72 A गुलटेकडी

म.न.पा शाळा नंबर ७०/७३, संत 
नामदेव ायमर  कूल, म नंबर 
-३,  महष नगर, तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११०३७

  मुकंुदनगर,  कटा रया हाय कूल, टळक महारा  
व यापीठ,  अचानक नव ह मं दर, गुलटेकडी संपूण भाग.

६४५ १२४३ ५९९

७३ G/73 गु वार पठे

आनंद बाई कव क याशाळा, 
मनपा शाळा .22  मुल ंची 
515/516, म . १ गु वार 
पेठ,तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११०४२

 बलवार आळी,  सट थॉमस हाय कूल, तभा मॅ शन,  
शतला देवी मं दर,  संपूण गु वार पेठ.

१ २११ २११

७४ G/74 कसबा पेठ

आर. सी. एम. गुजराथी 
व यालय, खोल  नं. १, कसबा 
पेठतालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११०११

दा वाला पूल, कसबा गणपती, लाल महाल, पवळे चौक, 
साततोट  चौक, दगडी नागोबा, गणेश रोड, फडके हौद 

चौक,कसबाचा संपूण भाग.
१ ८८४ ८७६

७५ G/75 खडक
रज ह स मा य मक व यालय, 
खोल  . १, खडक ,  तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००३

कृषी व यापीठ, आम  हॉि पटल, स बायो सस कॉलेज, 
कॅ टो मट वसाहत, आनंद क यु नट  हॉल, खडक  रे वे 

टेशन, खडक  बजार, खडक चा संपूण भाग.
१ ४७५ ४७२

७६ G/76 मगंळवार पठे

बाबुराव सणस क या शाळा . 
15/57/58 मंगळवार पेठ, खोल  

. 1 पुण,ेतालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००१

कमला नेह  हॉि पटल ते बाळासाहेब ठाकरे चौक, शारदा 
वी स माट तोडकर हॉि पटल शेजार , पारगे चौक, संपूण 

मंगळवार पेठ.
१ १३५ १३४

७७ G/77 मुंढवा

पुण ेमनपा शाळा . 53/20/104 
राजष  शाहू महाराज ायमर  
कूल पुण ेखो . 1, तळमजला, 

मुंढवा, तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११०३६

मुंडवा गाव,पासपोट कायालय मुंढवा, सव दय कॉलनी,  
भैरवनाथ नगर मुंडवा गावठाण, गोफणे व ती, शवाजी 
चौक, हडपसर रे वे टेशन, मुंडवा पेपर मल कॉलनी, 
केशवनगर ामपंचायत कायालय, मा रयाई माता चौक 

,रेणुका माता मं दर चौक, कंुभार ग ल .

१ ६९७ ६८२

७८ G/78 नानापठे

राजा धनराज गरजी हाय कूल, 
तळमजला, खोल  . १, 588, 
रा ता पेठ, तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००११

नानापेठ चा संपूण भाग, अशोक चौक, नवडुगं व ठल 
मं दर, ए डी कॅ प चौक, चांद तारा मि जद १ १२६ १२६

७९ G/79 नारायण पठे
नथूबाई ठाकरेसी मुल ंची शाळा 
म नं. १, नारयण पेठ, तालुका-

पुण ेशहर, पनकोड-४११०३०
नारायण पेठ चा पूण भाग, डॉ. केतकर रोड, रमणबाग 

चौक, भुणे रोड.
१ ३३९ ३३९

८० G/80 नवी पेठ

धमवीर संभाजी ाथ मक वदया 
मंद र, शाळा .17/49, 
तळमजला, खोल  .1, शा ी 
रोड, नवी पेठ,तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११०३०

नवी पेठचा संपूण भाग,साने गु जी वसाहत, राज  नगर, 
वैकंुठ मशान भूमी,  व ठल मं दर नवी पेठ, अलका चौक.

१ २५० २४७

८१ G/81 ल मी नगर

म.न.पा. शाळा नंबर 
७२/७४,लि मनगर , म नंबर- १, 
ल मी नगर, तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००९

ल मी नगर चा संपूण भाग,  पावती गाव,  पावती दशन, 
शाहू कॉलेज रोड, गजानन महाराज मठ, आंबेडकर 

वसाहत, टेट बँक कॉलनी, .
१ ३१० ३०८

८२ G/82 पणुे कॅ प
सट ि ह से ट हाय कूल, म न.१ 
 पुण ेकॅ प,तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११००१

पुण ेकॅ पचा संपूण भाग, सोलापूर बाजार,  भोपळे चौक, 
सरबतवाला चौक,  बाबासाहेब आंबेडकर चौक, एम जी रोड, 
शपंी ग ल , गवळी ग ल , इ - ट , मेन ट, सटर 

ट, .

१ ६०७ ५६३

८३ G/83 रा ता पेठ

जॉन व सन सोसायट  एथेल 
गाडन वुमेन े नगं कॉलेज, रा ता 
पेठ, खोल  .1 पुण.ेतालुका-पुण े
शहर- पनकोड-४११०११

रा ता पेठचा संपूण भाग,  वामी बोधराज रोड, वाटर 
गेट चौक  पुण ेरे वे टेशन रोड, १५ ऑग ट चौक, 

नरपत गर  पो लस चौक .
१ १६२ १६०

८४ G/84 रिववार पेठ

ब या हाय कूल तळमजला 
खोल  .1, 635 र ववार पेठ, 
पुण,ेतालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११००२

 र ववार पेठचा संपूण भाग, शतलादेवी चौक, सतरंजी 
वाला चौक, मीरा दातार दगा,  बोहर  आळी, अ ेसेन 

भवन,क तुरे चौक, भांड ेआळी, सो या मा ती चौक, मोती 
चौक, फडके हौद चौक

१ १९५ १९५

G/85 सदािशव पठे

सर परशुराम भाऊ महा व यालय 
खोल  . १, सदा शव पेठ,  
तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११०३०

सदा शव पेठ, अ भनव चौक, सलाई चौक, ह राबाग चौक, 
एस पी कॉलेज, हक पेठ, श नपार चौक,

१ ६८८ ६७१

G/85 A सदािशव पठे

सर परशुराम भाऊ महा व यालय 
खोल  .3, सदा शव पेठ,  
तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११०३०

 कुमठेकर रोड, पे गेट, राजाराम म  मंडळ चौक, 
ह राबाग गणपती चौक.

६८९ १३५० ६६२

G/86 सहकार नगर

महा मा गांधी 
अ यापकमहा व यालय,पुण,े म 
नंबर-१, सहकार नगर तालुका-
पुण ेशहर, पनकोड-४११०४३

सहकार नगर मांक १ आ ण २,  अर ये वर, शवदशन, 
अ णा भाऊ साठे वसाहत,

१ ५७४ ५५७

G/86 A सहकार नगर

महा मा गांधी 
अ यापकमहा व यालय,पुण,े म 
नंबर-३, सहकार नगर तालुका-
पुण ेशहर, पनकोड-४११०४३

 वाळवेकर नगर, गवळी वाडा,  सहकार नगरचा संपूण भाग. ५७५ ११२५ ५५१

पुण ेशहर 

७२

८५

८६
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८७ G/87 शिनवार पठे

आ ह यादेवी हाय कूल, श नवार 
पेठ, म नं. ११, श नवार पेठ, 
तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११०३०

श नवार पेठेचा संपूण भाग, अ ह याबाई होळकर चौक, 
दवाकर रोड, मोतीबाग कायालय, श नवार वाडा. १ ६०४ ५९४

G/88 िशवाजी नगर

वीर नेताजी पालकर मनपा शाळा 
.२, खोल  . १, शवाजी 

नगर,तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११००५

शवाजीनगर,  पुण ेमहानगर पा लका, समला कायालय, 
बालगंधव रंग मं दर, संभाजी उ यान, सावरकर भवन, 

कॉ ं ेस भवन, जंगल  महाराज रोड, पाताळे वर
१ ८२४ ७०२

G/88 A िशवाजी नगर

वीर नेताजी पालकर मनपा शाळा 
.२, खोल  . 3, शवाजी 

नगर,तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११००५

, पुण ेिज हा यायालय, शवाजी नगर एसट  टँड,  
एसएससी बोड,  लोकमंगल, साखर संकुल कायालय, राहुल 

टॉक ज, शवाजीनगर रे वे टेशन.
८२५ १५०५ ६८१

८९ G/89 शु वार पठे

अ पासाहेब जेधे महा व यालय, 
शवाजी मराठा हाय कूल, खोल  
.१, शु वार पेठ पुण,े तालुका-

पुण ेशहर, पनकोड-४११००२

 शु वार पेठ, मामलेदार कचर , वा डया हॉि पटल, सुभाष 
नगर, रा भूषण चौक, शवाजी मराठा हाय कूल, 

रामे वर चौक,  खडकमाळ आळी, एबीएल इ ा चर 
ल मटेड,  महाराणा ताप गाडन, नातू बाग.

१ ५१७ ५१७

९० G/90 सोमवार पठे

रा तापेठ एजुकेशन सोसायट  ची 
हाय कूल, अ े कूल, खोल  . 
1, सोमवार पेठ, तालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११०११

 सोमवार पेठ, केईएम हॉि पटल,  संत गाडग ेमहाराज 
कायालय,  शूंद गणपती मं दर प रसर, अपोलो टॉक ज, 
समथ पो लस टेशन, एस ह . यु नयन कूल, बाबासाहेब 

अ े  हाय कूल, १५ ऑग ट चौक प रसर.
१ २३३ २३२

९१ G/91 वानवडी

पुण ेम.न.पा. शाळा . 62 
महादजी शदें ाथ मक 
व यालय, वानवडी, खोल  . 2 
पुण,ेतालुका-पुण ेशहर, पनकोड-
४११०४०

वानवडी, फा तमा नगर, शवरकर रोड, केदार  नगर, 
साळंुख े वहार रोडची डावी बाज,ू जगताप चौक, जांभूळकर 

रोड, भैरोबानाला, वानवडी माकट कॅ प.
१ ३६१ ३५६

G/92 येरवडा

नेताजी सुभाष चं  बोस उ च 
मा य मक पुण ेमहानगर पा लका 
शाळा खोल  ं .१,येरवडा, तालुका-
पुण ेशहर, पनकोड-४११००६

 येरवडा, संगम वाडी, शादल बाबा दगा, डे कन कॉलेज 
रोड, आळंद  रोड, फुले नगर, आर ट  ओ, मोहन वाडी, 
तक नगर , टंगरे नगर, स. नं. 161 ते 164, एअरपोट 

रोड,

१ ११५४ ७६८

G/92 A येरवडा

नेताजी सुभाष चं  बोस उ च 
मा य मक पुण ेमहानगर पा लका 
शाळा खोल  ं .3,येरवडा, तालुका-
पुण ेशहर, पनकोड-४११००६

नवी खडक  , ल मी नगर, गंुजन थएटर चौक, मटल 
हॉि पटल, येरवडा जेल, शा ी नगर, शासक य वसाहत, 

क याणी नगर, शांती नगर, आदश नगर
११५५ १८५४ ७००

९३ G/93 १ ४८३ ४७५

९४ G/94 १ १९२ १८६

९५ G/95 १ ८५ ८२

G/96 १ ६५३ ६४३

पुरंदर
९६

८८

९२
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G/96 A

 

६५४ १२८२ ६२९

९७ G/97 १ ३९४ ३९२

९८ G/98

हावरे म लीकाजनु उ च मा यिमक 
िव ालय हावरे पवुकडून खोली 
नं तालकुा िश र िपन कोड न-ं
412211

हावरे, गनुाट, िशदंोडी, िचंचणी, िनमोण,े मोटेवाडी, आबंळे, 
कळवंतवाडी,रांजणगाव साडंस,आलेगाव पागा, आरणगाव 
,करंजवणे ,िनमगाव हाळुग, दिहवडी , पारोडी, िशवत ार 

हाळुगी,  टाकळी िभमा,कासारी उरळगाव
१ ५५२ ५४७

९९ G/99

पाबळ िज हा प रषद शाळा पाबळ 
पि म बाजचूी खोली नं
तालकुा िश र िपन कोड नं

पाबळ, खरेैनगर, धामारी, मखुई, जातेगाव ख.ु जातेगाव ब.ु 
,िहवरे, िपपंळे खालसा , कदरु, िपपंळे जगताप, वाजवेाडी, 

आपटी, वढू ब.ु, करंदी.
१ ४९६ ४९०

G/100

िश र िव ाधाम शाला िश र उ र 
बाजकूडील पि मेकडील खोली 
नं तालकुा िश र िपन कोड नं

िश र, व डे , वाघाळे, आमदाबाद, िनमगाव भोगी, सोनेसांगवी, 
अ णापरू, ढोकसांगवी, सरदवाडी, िश र ािमण, 

तड बाचीवाडी, कडलवाडी,  ,  
दमुाला, गणेगाव खालसा, खंडाळे, रांजणगाव गणपती, कारेगाव, 

क ढापरूी, भांबाड, बाभळसर ख.ु च हाणवाडी.

१ ७६७ ७००

G/100 A

िश र िव ाधाम शाला िश र उ र 
बाजकूडील पि मेकडील खोली 
नं तालकुा िश र िपन कोड नं

िश र, व डे , वाघाळे, आमदाबाद, िनमगाव भोगी, सोनेसांगवी, 
अ णापरू, ढोकसांगवी, सरदवाडी, िश र ािमण, 

तड बाचीवाडी, कडलवाडी,  ,  
दमुाला, गणेगाव खालसा, खंडाळे, रांजणगाव गणपती, कारेगाव, 

क ढापरूी, भांबाड, बाभळसर ख.ु च हाणवाडी.

७६८ १६५९ ८९२

१०१ G/101

टाकळी हाजी िज हा प रषद शाळा  टाकळी 
हाजी पवु बाजचूी खोली नं
तालकुा िश र िपन कोड नं

टाकळी हाजी, कवठे, सिवंदणे मलठण, रावडेवाडी, िचंचोली, 
का हर मेसाई, िमडगुलवाडी, काठापरू खदु, िपंपरखेड, जांबतु, 

फाकटे, वडणेर खदु, चांडोह, िनमगाव दडेु. १ ४१८ ४१८

१०२ G/102

तळेगाव ढमढेरे िज हा प रषद शाळा मलुांची
तळेगावढमढेरे पि मेकडील 
खोली नं तालकुा िश र िपन 
कोड नं

तळेगाव ढमढेरे , िश ापरू, कोरेगाव िभमा, वाडापनुवसन, 
िडं जवाडी, सणसवाडी, िवठठलवाडी, धानोरे, दरेकरवाडी,

१ ७४९ ७३३

१०३ G/103

वडगाव रासाई िज हा प रषद शाळावडगाव 
रासाई पवुपि म बाजचूी खोली 
नं तालकुा िश र िपन 
कोड नं

वडगाव रासाई, िनव , कोळगाव डोळस, िशरसगावकाटा, 
कु ळी, िपंपळसटुी, नागरगाव, आंधळगाव, सादलगाव, 

मांडवगणफराटा, बाभळुसर ब.ु गणेगाव दमुाला, इनामगाव, 
तांदळी

१ ५६३ ४९५

श र

१००



पासून पयत

तालुका
यादी भाग 

मांक

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांच े

अनु मांक

एकूण मतदार 
सं या 

(DELETED 
मतदार वगळून)

०३ िवभाग पुणे िज हा 

G/104 िवंझर

िज ा प रषद शाळा िवंझर, पुव-
पि म इमारत, दि णमुखी खोली 

मांक 1
तालुका- वे े, िपनकोड ४१२२१३

वे े बु., वे े बु.घेरा, िवहीर, चापेट, बोपलघर, कोढंवळे खु., 
वाजेघर बु., पाल बु., पाल खु., च·हारटवाडी, मेटिपलावरे, 
खोपडेवाडी, बािशमाळ, कानंद, भ ी वागदरा, िनवी, गे ंडे, 
िघसर, पासली, बालवड, शेनवड, माजगाव, जाधववाडी, कोलंबी, 
वरोती बु., वरोती खु., हारपुड, िसंगापुर, मोहरी, पांगारी, एकलगाव, 
केळद, िनगडे खु., भोड  , िपशवी, गुगुळशी, कनवडी, अंबवणे, 
केतकाव, मांगदरी, बोरावळे, िचंचले बु., िचंचले खुद, कोदवडी, 
सुरवड, वडगांव, सोडें माथना, सोडें काल, सोडें सरपाल, सोडें 
िहरोजी, आसनी मंजाई, आसनी दामगुडा, कातवडी, कोळवडी, 
िनगडे बु., करंजावणे, ल ी बु., मेरावणे, दादवडी, िपंपरी, ल ी 
खु., वाजेघर खुद, मागासनी, आ वडी, आडवली, खांबवडी, 
घावर, भागीनघर, साखर, िचरमोडी, गंुजवणे, फणसी, कोढवली, 
िवंझर, वांगणी, अं ोली] वांगणीवडी, मालवली, वांजळे, लािशरगाव, 
खरीव, दापोडे, पाबे, खोदड, िहरपोडी, कोढंावळे बु., धानेप, वे े 
खु., ा णघर, खामगाव, रांजणे, आंबेड, िनगडे मौसे

१ २०७ २००

G/104 A पानशेत
िज ा प रषद शाळा पानशेत, पुव 

पि म इमारत, उ रमुखी खोली . 1
तालुका- वे े, िपनकोड ४१२१०७

िशरकोली, घोडशेत, िगवशी, आंबेगाव बु., वडघर, िधंडली, 
पानशेत, घोलपघर, आंबेगाव खु., कादवे, कुरवटी, वांजळवाडी, 
कुरण खु., रानवडी, कांबेगी, वरसंगाव, मोसे बु., साईव बु., कुरण 
बु., ळे, कोडंगाव, ओसाडे, कोिशमघर, दापसरे, कुतवडी, 
गोडेंखल, घोडखल, कसेडी, िचखली, भालवडी, घोल, पोळे, 
ठाणगांव, माणगाव, खानू, चांदर, टेकपोळे

२०८ २३३ २६

वे हा १०४


