
पासून पयत

1 T/1 िडंभे खदु
िज प शाळा िडंभे खदु पवुािभमखुी उ रेकडून 

खोली िपन कोड नं

डभं ेख ु,मापोल  ख ु,सुपेधर ,गोहे ब ु,गोहे ख ु,पोखर  ,राजेवाडी 
,आबेंगाव , डभं ेब ु, महाळंुगे त घोडा ,कोलतावडे ,फुलवडे ,बोरघर 

,वरसावण े,कु शरे ब ु,कु शरे ख ु, दगद ,मेघोल  ,महाळंुगे त 
आबेंगाव ,सावरल  ,पाटण ,साकेर  , पपंर  पारग , तरपाड ,डोण 

, हावेड ,नानवडे ,क ढरे ,आहुपे ,आगाण े, पपंरगण ,वचपे ,आ डवरे 
,पांचाळे ब ु,पांचाळे ख ु,माळीण ,आमड े,असाण े,मेनुबरूवाडी 

,कळंबई ,तळेघर , चखल  ,राजपरु,गाडेवाडी ,क ढवळ , नगडाळे 
,ते ं गण ,जांभोर  ,फळोदे ,नांदरू कचीवाडी

1 88 88

2 T/2 घोडेगाव
जनता िवदया मंदीर किन  महािवदयालय

दि णािभमखुी पि मेकडून खाली िपन कोड नं

घोडेगाव ,काळेवाडी ,दरेकरवाडी ,गावरवाडी,कोलदरा -गोणवडी 
,ध डमाळ - शदेंवाडी ,कोळवाडी -कोटमदरा ,अम डी ,फलकेवाडी 

, चचंोल  , गरवल  ,रामवाडी नारोडी ,लांडेवाडी - पगंळवाडी 
, चचंोडी ,शेवाळवाडी -लांडेवाडी ,चास ,कडेवाडी ठाकरवाडी 

, शनोल  ,फदालेवाडी -उगलेवाडी ,कानस ेचपटेवाडी ,गंगापरू ब ु
(गाडेकरवाडी ),गंगापरू ख ु,आपट  , पपंळगाव त घोडा ,साल 
,तळेकरवाडी ,आबेंदरा ,पोखरकरवाडी ,बाभूळवाडी  ढाकाळे

1 225 223

3 T/3 मंचर
िज प शाळा पि मािभमखुी मंचर उ रेकडून 

खोली िपन कोड नं

मंचर ,मोरडेवाडी, नघोटवाडी ,शेवाळवाडी ,एकलहरे ,सुलतानपरू 
,वडगाव का शबंेग ,वाळंुजवाडी , पपंळगाव त महाळंुगे (खडक  

पपंळगाव ),चांडोल  ख ु,पेठ ,पारगाव त खेड , ीरामनगर ,अवसर  
ख ु,वायाळमळा , शदेंमळा,भोरवाडी ,खडकमळा ,तांबडेमळा 

,भावडी ,कुरवडंी ,कारेगाव ,को हारवाडी ,थुगाव ,कळंब 
, व ठलवाडी ,टाकेवाडी महाळंुगे पडवळ ,साकोरे . शगंवे ,नागापरू 
,वळती ,भागडी ,रांजणी ,जाधववाडी ,थोरांदळे ,चांडोल  ब ु,खडक  

,लौक  .

1 309 304

4 T/4
पारगाव तफ 
अवसरी बु

िज प ाथ शाळा पारगाव तफ अवसरी बु
निवन ईमारत दि णािभमखुी पि मेकडून खोली 

िपन कोड नं

पारगाव त अवसर  ब ु,जारकरवाडी ,अवसर  ब ु,गावडेवाडी 
,टा हरेवाडी , नरगुडसर ,मगडेवाडी ,जवळे ,भराडी ,धामणी 

,पहाडदरा, शरदाळे  ,लाखणगाव ,प देवाडी ,काठापरू ब ु,देवगाव 
,लोणी ,खडकवाडी ,रानमळा ,वडगावपीर ,मांदळेवाडी

1 132 130

5 T/5 बारामती
किववय मोरोपंत हाय कुल दि णेकडील पि ममखुी 
खोली माकं तहिसल बारामती िपन कोड नंबर बारामती गनुवडी काटेवाडी डोलवाडी िपंपळी जळोची ई

सावळ वंजारवाडी क हरेी सोनगांव ढेकळवाडी १ ५६५ ५६५

6 T/6 लोणीभापकर
िज हा प रषद ाथिमक शाळा लोणी भापकर निवन 
इमारत उ रेकडुन पवुमखुी खोली माकं तहिसल 

बारामती िपन कोड नंबर 

लोणीभापकर पळशीवाडी माळवाडी सायंबाचीवाडी
मासाळवाडी ढाकाळे खामगळवाडी क हावागज अंजनगांव

जळगांव क प िभलारवाडी मढुाळे जळकेवाडी
मोरगांव मोढवे उंबरवाडी मटु मोराळवाडी आंबी बु आंबी खु

जोगवडी बाबडु शेरेवाडी

१ ६६ ६६

7 T/7 माळेगावं बु
ीमतं शंभिुसंह महाराज हाय कुल माळेगावं बु

अंगणवाडी  इमारत प ीमकेडुन उ रमखुी खोली 
माकं तहिसल बारामती िपन कोड नंबर 

माळेगावं बु माळेगावं खु पाहणेवाडी येळेव ती िशरवली
मळद खांडज िनरावागज मेखळी घाडगेवाडी पणदरे

पवईमाळ सोनकसावाडी धमुाळवाडी माना पाव ती कुरणेवाडी
  को हाळे बु थोपटेवाडी माळिशकारेवाडी को हाळे खु

लाटे माळवाडी बंजरंगवाडी िशर णे कांबळे र िपंगळेव ती
पाढंरवाडी सागंवी

१ २७९ २७९

8 T/8 सुपा
िज हा प रषद ाथिमक शाळा सुपा माकं 
मलु ची पि मेकडून उ रमखुी खोली माकं 
तहिसल बारामती िपन कोड नंबर 

सुपा कुतवळवाडी भ डवेवाडी दंडवाडी पानसरेवाडी
काळखैरेवाडी वढाणे नारोळी कोळोली देऊळगांवरसाळ

जळगांवसुपे कारखेल खराडेवाडी उंडवडी सुपे
१ ४२ ४२

9 T/9 उंडवडी क प
िज हा प रषद ाथिमक शाळा उंडवडी क प

पि मेकडुन दि णमखुी खोली माकं तहिसल 
बारामती िपन कोड नंबर 

उंडवडी क प जराडवाडी सोनवडी सुपे तांदळुवाडी कटफळ
जैनकवाडी गोजबुावी सावंतवाडी मेडद ब हाणपरु नेपतवळण

िशसफुळ गाडीखेल साबळेवाडी पारवडी िनंबोडी
१ ४९ ४९

10 T/10 वडगांव िनंबाळकर
वातं  िवदया मंदीर वडगांव िनंबाळकर पि मेकडून 
दि णमखुी खोली माकं तहिसल बारामती िपन 

कोड नंबर 

वडगांव िनं चोपडज वाक कानाडवाडी कंरजे कंरजेपलु
सोरटेवाडी चौधरवाडी मगरवाडी देऊळवाडी िनंबतु

खंडोबाचीवाडी गडदरवाडी मु म वाणेवाडी वाघळवाडी होळ
सदोबाचीवाडी स तेवाडी

१ १५२ १५२

11 T/11 १ ६७ ६३

12 T/12 १ २८१ २६७

13 T/13 १ १५ १३

14 T/14 १ ४७ ४४

15 T/15 १ ७६ ७६

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांचे अनु मांक

एकूण मतदार सं या 
मतदार 

वगळून
तालुका

यादी 
भाग 
मांक

०३ िवभाग िश क पुणे िज हा 

भोर 

आबेंगाव

बारामती 



पासून पयत

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांचे अनु मांक

एकूण मतदार सं या 
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०३ िवभाग िश क पुणे िज हा 

16 T/16 द ड

सेठ योती साद िव ालय उ र मुखी खोली 
द ड  िपन ४१३८०१ द ड  शहर िलंगाळी मेरगळवडी सोनवडी नानिवज

िगरीम पाटस कुरकंुभ पाढंरेवाडी वासुंद े िहगंिनगाडा
कुसेगाव िजरेगाव दऊेळगाव राज े आलेगाव िहगंणीबेड   

धमुळव ती खोरवाडी िशरापुर आलेगाव ब रबेल
गाडेवाडी द ड सकल पाटस सकल दऊेळगावराज ेसकल

१ ४७३ ४७०

17 T/17 केडगाव

ज हारलाल िव ालय केडगाव टेशन खोली 
३  द ड िपन ४१३८०१ केडगाव, वरवडं,वाखारी दलेवडी ,एकेरीवाडी,पारगाव,भांडगाव 

बोरीपाध ,पडवी,दऊेळगावगाडा,खोर,केडगाव सकल, वरवडं 
सकल,

१ ४२७ ४१७

18 T/18 राह
कैलास िव ा मंिदर राह उ रेकडील खोली २  
द ड िपन राह िपंपळगाव, नाथाची वाडी, िमरवडी,दहीटण,े राह सकल १ १०५ १०४

19 T/19 रावणगाव
सर वती िव ालय रावणगाव द ेनेकडील खोली 

२ द ड  िपन ४१३१३०
रावणगाव,मलठण, वाटलुज, 

नायगाव,लोणारवाडी,खडक ,रावणगाव सकल
१ १०६ १०५

20 T/20 यवत

िव ा िवकास मंिदर यवत पि मेकडील खोली 
२ द ड िपन ४१२२०७१ यवत ,भरतगाव,बोरीऐदंी.ता हणवाडी,कासुड ,जावजीबुवाची 

वाडी ,सहजपुर,खामगाव,डाळ ब,बोरीभडक,तांबेवाडी, 
बोराटेव ती,यवत सकल

१ ११६ १००

T/21

हुता मा चाफेकर व या मं दर मुला व मुल ंची 
शाळा पपंर  चचंवड, PMC शाळा , पूवकडील , 

तळमजला , खोल   १ , चाफेकर चौक , 
चचंवडगाव, पुण े- ४११०३३

1 1091 700

T/21 A

हुता मा चाफेकर व या मं दर मुला व मुल ंची 
शाळा पपंर  चचंवड, PMC शाळा , पूवकडील , 

तळमजला , खोल   २ , चाफेकर चौक , 
चचंवडगाव, पुण े- ४११०३३

1092 1791 700

T/21 B

हुता मा चाफेकर व या मं दर मुला व मुल ंची 
शाळा पपंर  चचंवड, PMC शाळा , तळमजला 
उ रेकडील इमारत , मु या यापक कायालय पुण े

- ४११०३३
1792 2491 700

T/21 C
ीमती. एम.एस.माटे व यालय पूव पि चम 

इमारत उ रमुखी खोल  १ तळमजला , ीधर 
नगर चचंवड गाव पुण े-३३

2492 3191 700

T/21 D
ीमती. एम.एस.माटे व यालय पूव  पि चम 

इमारत उ रमुखी खोल   २ तळमजला , ीधर 
नगर चचंवड गाव पुण े-३३

3192 3614 423

T/22
नृ सहं हाय कूल व क न ठ महा व यालय, 

सांगवी, पूव पि चम, उ रा भमुखी, तळमजला, 
पि चमेकडून खोल  . ४  पन - ४११०२८

1 763 700

T/22 A
नृ सहं हाय कूल व क न ठ महा व यालय, 

सांगवी, पूव पि चम, उ रा भमुखी, तळमजला, 
पि चमेकडून खोल  . 5 पन - ४११०२८

764 1344 581

T/23
महा मा फुले मा य मक व यालय , बंटर शाळेच े
आवर , गाडीतळ हडपसर , तळमजला , पूवमुखी 

खोल   ११ पुण े- ४११०२८
1 822 700

T/23 A
 बंटर मॉडले कूल  ४ , बंटर शाळेच ेआवर , 
गाडीतळ हडपसर , तळमजला , द णमुखी 

खोल   १२ पुण े- ४११०२८
823 1522 700

T/23 B
 बंटर मॉडले कूल  ४ , बंटर शाळेच ेआवर , 
गाडीतळ हडपसर , तळमजला , द णमुखी 

खोल   १३ पुण े- ४११०२८
1523 2222 700

T/23 C
 बंटर मॉडले कूल  ४ , बंटर शाळेच ेआवर , 
गाडीतळ हडपसर , तळमजला , द णमुखी 

खोल   १४ पुण े- ४११०२८
2223 2922 700

T/23 D
 बंटर मॉडले कूल  ४ , बंटर शाळेच ेआवर , 
गाडीतळ हडपसर , तळमजला , द णमुखी 

खोल   १५ पुण े- ४११०२८
2923 3525 603

T/24
िपं िचं म न पा सािव ीबाई फुले िव ालय लाडेंवाडी 

खोली नं िपन ४११०२६ पवूकडून 1 730 700

T/24 A
िपं िचं म न पा सािव ीबाई फुले िव ालय लाडेंवाडी 

पवूकडून खोली नं ३  िपन ४११०२६ 731 1451 721

T/25
पी.एम.सी. शाळा कै. हनुमंतराव तुकाराम थोरवे शाळा 

 .162 बी, चं भागा नगर, भरती व यापीठ मागे, 
पणु े-, 46, तळ मजला, उ रमुखी खोल  मांक १.

1 975 700

T/25 A
पी.एम.सी. शाळा कै. हनुमंतराव तुकाराम थोरवे शाळा 

 .162 बी, चं भागा नगर, भरती व यापीठ मागे, 
पणु े-, 46, तळ मजला, उ रमुखी खोल  मांक २

976 1831 700

T/25 B
पी.एम.सी. शाळा कै. हनुमंतराव तुकाराम थोरवे शाळा 

 .162 बी, चं भागा नगर, भरती व यापीठ मागे, 
पणु े-, 46, तळ मजला, उ रमुखी खोल  मांक 5

1832 2531 700

21

22

23

24

द ड 

हवेल  
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०३ िवभाग िश क पुणे िज हा 

T/25 C
पी.एम.सी. शाळा कै. हनुमंतराव तुकाराम थोरवे शाळा 

 .162 बी, चं भागा नगर, भरती व यापीठ मागे, 
पणु े-, 46,  तळ मजला, उ रमुखी खोल  मांक 6

2532 3231 700

T/25 D

भारती िव ापीठाचे कमवीर भाऊराव पाटील िव ा 
मंिदर व जिुनअर कॉलेज पवू मखुी इमारत , 

तळमजला उ रेकडून खोली माकं १ धनकवडी पणेु 
-४३

3232 3931 700

T/25 E

भारती िव ापीठाचे कमवीर भाऊराव पाटील िव ा 
मंिदर व जिुनअर कॉलेज पवू मखुी इमारत , 

तळमजला उ रेकडून खोली माकं २ धनकवडी पणेु 
-४३

3932 4631 700

T/25 F

भारती िव ापीठाचे कमवीर भाऊराव पाटील िव ा 
मंिदर व जिुनअर कॉलेज पवू मखुी इमारत , 

तळमजला उ रेकडून खोली माकं ३ धनकवडी पणेु 
-४३

4632 5331 700

T/25 G
सरहद कूल का ज पि म मखुी इमारत दि न ेकडून 

खोली   १ िपन - ४११043
5332 6031 700

T/25 H
सरहद कूल का ज पि म मखुी इमारत दि नेकडून  

खोली  २ िपन - ४११043
6032 6565 534

T/26
स ाट अशोक व या मं दर द णेकडून खोल   

१ तळमजला   पन - ४११०५२ 1 728 700

T/26 A
स ाट अशोक व या मं दर द णेकडून खोल   

२ तळमजला   पन - ४११०५२ 729 1143 415

27 T/27
एकल य श ण सं था, इंिज नअ रगं इमारत 
कोथ ड ( एच बि डग मेकॅ नकल डपाटमट ) 

खोल  ं . 1 , तळमजला - ४११०३८
1 1080 899

28 T/28
एकल य श ण सं था, इंिज नअ रगं इमारत 
कोथ ड  ( एच बि डग मेकॅ नकल डपाटमट )   

खोल  ं . 2 , तळमजला - ४११०३८
1 544 490

29 T/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

1 684 677

T/30 वाघोली िज प ायमर  कुल, वाघोल .   खोल  . 2   
पन - ४१२२०७ वाघोली,लोणीकंद,वाडेबोलाई,केसनंद, पेरण,ेबकोरी 1 717 700

T/30 A वाघोली िज प ायमर  कुल, वाघोल .   खोल  . 3   
पन - ४१२२०७ वाघोली,लोणीकंद,वाडेबोलाई,केसनंद, पेरण,ेबकोरी 718 1406 689

31 T/31 बावडा
िज प ा मलु ची शाळा पवुकडून खोली २ 

तहिसल इदंापरू िपन कोड ४१३१०३
बावडा भांडगांव िनरिनमगांव सराटी िपंपरी बु नरिसंहपरू

काटी रेडा खोरोची शेटफळ हवेली वडापरूी अवसरी १ २२३ २२३

32 T/32 िभगवण
िज प ा शाळा निवन गावठाण िभगवण पवुकडील 

दि णो र पि ममखुी इमारत दि णेकडून खोली नं
तहिसल इदंापरू िपन कोड ४१३१०५

िभगवण त ारवाडी शेटफळ गढे िनरगडेु अकोले कंुभारगांव
डाळज १ ९५ ९५

33 T/33 इदंापरू
ी ना रा हाय कुल इदंापरू पि मािभमखु इमारत 

उ रेकडील खोली नं १० तहिसल इदंापरू िपन कोड 
४१३१०६

इदंापरु कालठण पड थळ कांदलगांव िहगंणगांव पळसदेव
वरकुटे बु गागरगांव कळाशी हावी लोणी देवकर १ ४३३ ४३३

34 T/34 िनमगावं केतक
िज प ा शाळा िनमगावं केतक  दि णो र निवन 

इमारत उ रेकडील खोली नं ३ तहिसल इदंापरू िपन 
कोड ४१३१२०

िनमगावं केतक गोत डी वरकुटे खु याहळी िनरवागंी
शेळगांव अंथणु कळस िनमसाखर कळंब बोरी लासुण

१ ३१९ ३१९

35 T/35 सणसर
िज प ा शाळा सणसर पवुपि म जनुी इमारत 

पवुकडून खोली नं ४ तहिसल इदंापरू िपन कोड 
४१३१०४

सणसर िनंबोडी काझड तावशी उ ट कुरवली १ १५४ १५४

36 T/36 1 400 397

37 T/37 1 63 61

38 T/38

निवन 
दि णे

1 202 193

39 T/39

मलु ची 
1 212 202

40 T/40

नवीन इमारत पि ममखुी 
कडून 

1 232 231

25

26

30

इंदापरू 

जु नर 



पासून पयत

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांचे अनु मांक

एकूण मतदार सं या 
मतदार 

वगळून
तालुका

यादी 
भाग 
मांक

०३ िवभाग िश क पुणे िज हा 

41 T/41 1 72 68

42 T/42 आळंदी देवाची
महारा  अकॅडेमी आफ इिंजिनअ रग कॉलेज ए िवंग च होली 

ब ुपुवािभमखुी उ रेकडील खोली नंबर 
तालुका खेड िपनकोड 

आळंदी सोळु धानोरे च होली खुद मरकळ िपंपळगाव तफ चाकण 
िनघोजे िचंबळी केळगाव कु ळी मोई िपंपळगाव तफ खेड 

बहळ िचंचोशी साबळेवाडी िस देग हाण भोसे रास े शलेगाव 
काळुस दावडी कोयाळी तफ चाकण वडगाव घेनंद

1 211 159

43 T/43 चाकण
िज हा प रषद ाथिमक शाळा िझ ाई मळा  चाकण 

दि णािभमखुी पि मकडुन खोली नंबर 
तालुका खेड िपनकोड 

चाकण मेदनकरवाडी खराबवाडी नाणेकरवाडी कडाचीवाडी 
महाळंुग े आबंेठाण रोहकल वाक  खुद िबरदवडी वराळे भांबोली 

कोरेगाव खुद गोनवडी िपंपरी खुद वासलुी सावरदरी िशदं े
येलवाडी खालुं े सांगडु  का हेवाडी तफ चाकण

1 159 147

44 T/44 कडूस
िज हा प रषद ाथिमक शाळा कडूस उ रािभमखुी इमारत 

पुवकडून खोली 
तालुका खेड िपनकोड 

कडूस गारगोटवाडी कोय े धामणे आसखेड ब ु द दे चांदसु 
िशरोली चांडोली वडगाव न खेड कुरकंुडी  िकवळे कोरेगाव ब ु

वेताळे सायगाव साबडु  कोिहंडे ब ु वाशेरे तळवडे 
1 41 39

45 T/45 राजगु नगर
महा मा गांधी िव ालय राजगु नगर पुवािभमखुी खोली नंबर 

तालुका खेड िपनकोड 

राजगु नगर रा ेवाडी होलेवाडी मांजरेवाडी आ डेवाडी सांडभोरवाडी
पाचारणेवाडी कोिहणकरवाडी वरची भांबरुवाडी खालची भांबरुवाडी
सातकर थळ ढोरेवाडी टाककरवाडी जैदवाडी चास आाखरवाडी

पापळवाडी िमरजेवाडी बिहरवाडी कमान का हेवाडी बु मोहकल वाक  
बु सतंोषनगर िपंपरी ब ु खरपुडी खुद पाडळी पांगरी काळेची वाडी

बु ेवाडी कडध े गुंडाळवाडी बरुसवेाडी क हेरसर पूर िनमगाव
खरपुडी बु वाफगाव जऊळके बु िचंचबाईवाडी रेटवडी जऊळके खुद 

व डे चौधरवाडी गाडकवाडी वाकळवाडी गळुाणी गोसासी

1 287 278

46 T/46 पाईट
िज हा प रषद ाथिमक शाळा पाईट निवन इमारत 

पुवािभमखुी दि णेकडील खोली नंबर 
तालुका खेड िपनकोड 

पाईट र धळवाडी पाळु सपेु आडगाव वाघ ु वहागाव देशमखुवाडी
कोिळये गडद वे हावळे करंजिवहीरे आसखेड खुद वाक  तफ वाडा
शलेु िशवे अिहरे पराळे अनावळे कासारी हे ुज टेकवडी तोरणे बु
कुडे बु घोटवडी परसलु खरपुड कुडे खुद आवदर येिणये बु येिणये 

खुद साकुड माझगाव सरुकंुडी कह कोयाळी त वाडा दरकवाडी
िचखलगाव कळमोडी वाजवणे देवोशी आबंोली िव हाम कोिहंडे खुद 

औढें का हेवाडी खुद वां ा भलवडी तोरणे खुद आढे आभंू  
खरवली आखतलुी

1 28 16

47 T/47 वाडा िज हा प रषद ाथिमक शाळा वाडा खोली नंबर 
तालुका खेड िपनकोड 

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

िशरगाव शदलु  धामणगाव ख ु वांजळे मोरोशी पाभे मंदोशी 
धवुोली

1 14 9

48 T/48 1 32 32

49 T/49 1 85 85

50 T/50 1 434 434

51 T/51 1 711 710

52 T/52 1 239 86

खेड

मावळ 



पासून पयत

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांचे अनु मांक

एकूण मतदार सं या 
मतदार 

वगळून
तालुका

यादी 
भाग 
मांक

०३ िवभाग िश क पुणे िज हा 

53 T/53
य ूइिं लश कूल घोटावडे दि ण उ र इमारत दि णेकडून 

खोली 1 3 2

54 T/54
िज हा प रषद ाथिमक शाळा लवळे नवीन पूवािभमखु 

इमारत उ रेकडून खोली 1 478 474

55 T/55 िज हा प रषद ाथिमक शाळा मठुा खोली  1 24 10

56 T/56
िज हा परीषद ाथिमक शाळा पौड नवीन ईमारत पि म 

मखुी तळ मजला दि णेकडून खोली 1 146 130

57 T/57 ध इं दरा गांधी ाथ मक व यालय . ८७, खोल  . ४ ,औधं, 
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, 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 बाजूकडील सोसाय या.
गावठाण, पी एम आर डी ए कायालय सयाजीराव गायकवाड कायालय.

1 197 136

58 T/58 भवानी पेठ सा व ीबाई फुले व यालय, रामोशी गेट, खोल  नं. २, 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.

1 66 61

59 T/59 िबबवेवाडी
म.न.पा शाळा नंबर २९/३०,हुता मा बाबुगेनु 
व यामं दर, बबवेवाडी,पुण े म नंबर - २,तालुका- पुण े
शहर, पनकोड-४११०३७

बबवेवाडी, अ पर इं दरा नगर बस टॉप, डॉि फन चौक, सुखसागर नगर, 
अबंामाता मं दराकडे जाणारा र ता, महावीर उ यान, बबेवाडी गावठाण, 

बबेवाडी कामनीचा आ तल बाजू ववेकानंद रोड.
1 196 172

60 T/60 बोपोडी डॉ. सवप ल  राधाकृ णन मा य मक व यालय, खोल  . 
२, 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 

औधंकडे जाणाया सोसाय या,  भीम जोती नगर, बोपोडी गावठाण,  चांदणी 
चौक,  डॉ. राज  साद चौक.

1 20 12

61 T/61 बोट लब रोड नौरोसजी वाडीया महा व यालय, खोल  . २ बंडगाडन रोड, 
पुण.ेतालुका-पुण ेशहर, पनकोड- ४११००१ ढोले पाट ल रोड, नारंगी बाग, सट फे ल स कूल, बोट लब रोड. 1 23 23

62 T/62 बुधवार पेठ नूतन मराठ  व यालय, खोल  नं. २, 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.
1 21 19

63 T/63 द  वाडी म.न.पा. शाळा नंबर- ५६/८०, द वाडी, पुण,े खोल  . ३, 
तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११०३०

 द वाडी पूर त वसाहत पूव, पूत  सोसायट , द वाडी पो लस टेशन, 
हसोबा चौक,  संपूण द वाडी. 1 93 80

64 T/64 डे न िजमखाना शासक य तं नकेतन, खोल  . ३, 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, भडे 
पूल, पुलाचीवाडी, गो. ल. आपटे शाला,  डे कन िजमखा याचा  संपूण 

भाग.

1 54 49

65 T/65 एरंडवना अ भनव व यालय इं जी मा यम शाळा,  ऑ फस म नं - 
२, एरंडवणा, तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११००४

दशभुजा पासून नवीन कनाटक हाय कूल कडे जाणारा र ता, अ ट वनायक 
म  मंडळाच ेमं दर, छ े सभागहृाची मागची बाजू, एरंडवना चा संपूण भाग. 1 64 49

66 T/66 गणेश पेठ एंजल ेस, इंि लश कुल, तळमजला, उ रेकडील खोल  . 
२, 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
1 7 7

67 T/67 गणेश खंड रोड शासक य तं नकेतन, खोल  .४, 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.
1 49 48

68 T/68 गंज पेठ पी एम सी कूल नं. २३/ ३१  खोल  नं. २.,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.
1 16 14

69 T/69 घोरपडी पेठ पी एम सी कूल नं. २५/ ३१ खोल  नं.२., घोरपडी पेठ, 
तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११०४२

 घोरपडी पेठ, खडा माळ आळी, ीनाथ मासोबा मं दर, घोरपडी पेठ 
उ यान, मीरा माकट, रा भूषण चौक. 1 36 35

70 T/70 घोरपडी गाव पुण ेकॅ टो मट बोडाची शह द भगत सगं शाळा, खोल  
.२,घोरपडी, पुण.े,तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११००१

बी ट  कवडे रोड, सोपान बाग, वकास नगर, पंचशील नगर, दळवी नगर, 
हॉटेल, पुण ेकॅ टो मट बोड, संपूण घोरपडी गाव. 1 18 18

मुळशी 
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71 T/71 गोखले नगर हुता मा राजगु  व यालय, खोल  .  २ गोखले नगर, पुण.े 
तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११०१६

प कार भवन, स बॉइ सस अतंर 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.

1 23 23

72 T/72 गुल टेकडी म.न.पा शाळा नंबर ७०/७३, संत नामदेव ायमर  कूल, 
महष नगर, म नंबर -४.तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११०३७

माकट याड,  यालसबर  पाक, महष  नगर, मीनाताई ठाकर  वसाहत, 
महारा ट रा य कृषी पनन मंडळ,  मुकंुदनगर,  कटा रया हाय कूल, टळक 

महारा  व यापीठ,अचानक नव ह मं दर,  गुलटेकडी संपूण भाग.
1 83 79

73 T/73 गु वार पेठ
आनंद बाई कव क याशाळा, मनपा शाळा .22  मुल ंची 
515/516, म . २ 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. 1 16 16

74 T/74 कसबा पेठ आर. सी. एम. गुजराथी व यालय, खोल  नं. २, कसबा पेठ, 
तालुका-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. 1 56 46

75 T/75 खडक रज ह स मा य मक व यालय, खोल  . २, 
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.
1 29 23

76 T/76 मंगळवार पेठ बाबुराव सणस क या शाळा . 15/57/58 मंगळवार पेठ, 
खोल  . २ 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. 1 9 7

77 T/77 मुंढवा
पुण ेमनपा शाळा . 53/20/104 राजष  शाहू महाराज 
ायमर  कूल  पुण ेखो .२, 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 .

1 25 23

78 T/78 नानापेठ राजा धनराज गरजी हाय कूल, तळमजला, खोल  . 2, 
588, रा ता पेठ, पुण,े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 1 १६ 16

79 T/79 नारायण पेठ नथूबाई ठाकरसी मुल ंची शाळा म नं. २, नारायण पेठ, 
तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११०३० नारायण पेठ चा पूण भाग, डॉ. केतकर रोड, रमणबाग चौक, भुणे रोड. 1 27 19

80 T/80 नवी पेठ
धमवीर संभाजी ाथ मक वदया मंद र, शाळा .17/49, 
तळमजला, खोल  .२, 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. 1 31 29

81 T/81 ल मी नगर म.न.पा. शाळा नंबर ७२/७४,लि मनगर , म नंबर- २, 
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, . 1 31 30

82 T/82 पुणे कॅ प सट ि ह से ट हाय कूल, म न.२   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, .
1 100 51

83 T/83 रा ता पेठ
जॉन व सन सोसायट  एथेल गाडन वुमेन े नगं कॉलेज, 
रा ता पेठ, खोल  .२ 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 . 1 25 23

84 T/84 रिववार पेठ ब या हाय कूल तळमजला खोल  .२, 635 र ववार 
पेठ,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, भांडे आळी, सो या 

मा ती चौक, मोती चौक, फडके हौद चौक
1 18 17

85 T/85 सदािशव पेठ सर परशुराम भाऊ महा व यालय खोल  . २, 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,  कुमठेकर रोड, पे गेट, राजाराम म  मंडळ 

चौक, ह राबाग गणपती चौक.
1 115 84

86 T/86 सहकार नगर महा मा गांधी अ यापकमहा व यालय,पुण,े म नंबर-२, 
सहकारनगर,तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११०४३

सहकार नगर मांक १ आ ण २,  अर ये वर, शवदशन, अ णा भाऊ साठे 
वसाहत,  वाळवेकर नगर, गवळी वाडा,  सहकार नगरचा संपूण भाग. 1 116 110

87 T/87 शिनवार पेठ आ ह यादेवी हाय कूल, श नवार पेठ, म नं. १२, 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. 1 68 67

88 T/88 िशवाजी नगर वीर नेताजी पालकर मनपा शाळा . २, खोल  . २, 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, पुण ेिज हा यायालय, शवाजी नगर एसट  टँड,  
एसएससी बोड,  लोकमंगल, साखर संकुल कायालय, राहुल टॉक ज, 

शवाजीनगर रे वे टेशन.

1 218 117

89 T/89 शु वार पेठ अ पासाहेब जेधे महा व यालय, शवाजी मराठा हाय कूल, 
खोल  .२, शु वार पेठ,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.

1 34 34

90 T/90 सोमवार पेठ रा तापेठ एजुकेशन सोसायट ची हाय कूल, अ े कूल,  
खोल  . २,सोमवार पेठ, तालुका-पुण ेशहर, पनकोड-४११०११

 सोमवार पेठ, केईएम हॉि पटल,  संत गाडगे 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.

1 21 17

91 T/91 वानवडी
पुण ेम.न.पा. शाळा . 62 महादजी शदें ाथ मक 
व यालय, वानवडी, खोल  . 4, पुण,ेतालुका-पुण े
शहर, पनकोड-४११०४०

वानवडी, फा तमा नगर, शवरकर रोड, केदार  नगर, साळंुखे वहार रोडची 
डावी बाजू, जगताप चौक, जांभूळकर रोड, भैरोबानाला, वानवडी माकट 

कॅ प.
1 77 72

92 T/92 येरवडा
नेताजी सुभाष चं  बोस उ च मा य मक पुण ेमहानगर 
पा लका शाळा खोल  ं .२, 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 , टगंरे नगर, स. नं. 161 
ते 164, एअरपोट रोड, नवी खडक  , ल मी नगर, गुंजन थएटर चौक, 
मटल हॉि पटल, येरवडा जेल, शा ी नगर, शासक य वसाहत, क याणी 

नगर, शांती नगर, आदश नगर

1 134 108

93 T/93 1 164 164

94 T/94 1 53 53

95 T/95 1 57 57

96 T/96 1 277 277

पणु ेशहर 

परंुदर



पासून पयत

मतदान क ास जोड यात 
आले या मतदारांचे अनु मांक

एकूण मतदार सं या 
मतदार 

वगळून
तालुका

यादी 
भाग 
मांक

०३ िवभाग िश क पुणे िज हा 

97 T/97 1 97 97

98 T/98

हावरे म लीकाजनु उ च मा यिमक िव ालय हावरे 
पवुकडून खोली नं तालुका िश र िपन कोड नं

हावरे, गनुाट, िशदंोडी, िचंचणी, िनमोण,े मोटेवाडी,आंबळे, 
कळवंतवाडी,राजंणगाव सांडस,आलेगाव पागा, आरणगाव 

,करंजवणे ,िनमगाव हाळुग, दिहवडी , पारोडी, िशवत ार हाळुगी, 
 टाकळी िभमा,कासारी उरळगाव

1 132 125

99 T/99

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

पाबळ, खैरेनगर, धामारी, मखुई, जातेगाव ख.ु जातेगाव ब.ु ,िहवरे, 
िपंपळे खालसा , कदरु, िपंपळे जगताप, वाजेवाडी, आपटी, वढू ब.ु, 

करंदी.
1 146 146

100 T/100

िश र िव ाधाम शाला िश र उ र 
बाजकूडीलपि मेकडील खोली नं

तालुका िश र िपन कोड नं

िश र, व डे , वाघाळे, आमदाबाद, िनमगाव भोगी, सोनेसांगवी, 
अ णापरू, ढोकसागंवी, सरदवाडी, िश र ािमण, तड बाचीवाडी, 

कडलवाडी, गोलेगाव ,बु ं जवाडी ,िपंपळी दमुाला, गणेगाव 
खालसा, खंडाळे, राजंणगाव गणपती, कारेगाव, क ढापरूी, भांबाड, 

बाभळसर ख.ुकरडे, च हाणवाडी.

1 403 401

101 T/101

टाकळी हाजी िज हा प रषद शाळा  टाकळी हाजी पवु बाजचूी 
खोली नं तालुका 

िश र िपन कोड नं

टाकळी हाजी, कवठे, सिवंदणे मलठण, रावडेवाडी, िचंचोली, 
का हर मसेाई, िमडगलुवाडी, काठापरू खदु, िपंपरखेड, जांबतु, 

फाकटे, वडणेर खदु, चांडोह, िनमगाव दडेु.
1 174 174

102 T/102

तळेगाव ढमढेरे िज हा प रषद शाळा मलुांची तळेगावढमढेरे 
पि मेकडील खोली नं तालुका 

िश र िपन कोड नं

तळेगाव ढमढेरे , िश ापरू, कोरेगाव िभमा, वाडापनुवसन, 
िडं जवाडी, सणसवाडी, िवठठलवाडी, धानोरे, दरेकरवाडी, 1 205 205

103 T/103

वडगाव रासाई िज हा प रषद शाळावडगाव रासाई पवुपि म बाजचूी 
खोली नं तालुका िश र 

िपन कोड नं

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

बाभळुसर ब.ु गणेगाव दमुाला, इनामगाव, तांदळी 1 116 70

T/104 िवंझर

िज हा प रषद शाळा िवंझर, पुव-पि म इमारत, दि णमखुी 
खोली मांक तालुका वे हे िपनकोड 

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

1 105 103

T/104 A पानशेत

िज हा प रषद शाळा पानशेत, पुव पि म इमारत, उ रमखुी 
खोली . तालुका वे हे िपनकोड 

ि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

106 124 19

श र

वे हा 104


