
पासून पयत
1 2 3 4 5 6 7 8

1 337 उपाळे मायणी िज .प . ाथिमक शाळा उपाळेमायणी पूवकडून खोली नं.५ 
(उपाळे मायणी- ४१५३०५) 1 700 700

2 337/A उपाळे मायणी िज .प . ाथिमक शाळा उपाळेमायणी पूवकडून खोली नं.१ 
(उपाळे मायणी- ४१५३०५) 701 1400 699

3 337/B उपाळे मायणी िज.प.शाळा उ रािभमुखी इमारत पुवकडून  खोली नं.३ 
(उपाळे मायणी- ४१५३०५) 1401 2100 700

4 338 उपाळे मायणी अंगणवाडी .१२७ उ रािभमुखी खोली              (उपाळे 
मायणी- ४१५३०५) 2101 2573 473

2572

5 339 कडेगाव िज. प. ाथिमक शाळा, कडेगाव दि णेकडून  म नं.४ 
(कडेगांव- ४१५३०४) 1 700 700

6 339/A कडेगाव  िज.प. क  ाथिमक शाळा कडेगाव नं.१ पूवकडून खोली नं. 
२ (कडेगांव- ४१५३०४) 701 1400 700

7 340 कडेगाव  िज. प. क  ाथिमक मुलांची शाळा कडेगांव नं. १ 
उ रेकडून खोली नं. ६  (कडेगांव- ४१५३०४) 1401 1894 494

8 340/A कडेगाव  िज. प. क  ाथिमक मुलांची शाळा कडेगांव नं. १ पूवकडून 
खोली नं. ४  (कडेगांव- ४१५३०४) 1895 2195 301

2195

9 341 वांगी िज. प. क  शाळा नं.१ वांगी दि णेकडून खोली नं. १ (वांगी- 
४१५३०३) 1 700 700

10 341/A वांगी िज. प. क  शाळा नं.१ वांगी नवीन िब ीगं उ रेकडून खोली 
नं. २ (वांगी- ४१५३०३) 701 1400 700

11 342 वांगी ाथिमक क  शाळा नं.१ उ रािभमुखी पि मेकडील खोली 
नं.३ (वांगी- ४१५३०३) 1401 2100 700

12 342/A वांगी ाथिमक क  शाळा नं.१ उ रािभमुखी  पूवकडून खोली नं.३ 
(वांगी- ४१५३०३) 2101 2800 700

13 343 वांगी िज.प.शाळा नवीन इमारत पुवािभमुखी दि णेकडून खोली 
नं.२ (वांगी- ४१५३०३) 2801 3500 700

14 344 वांगी ू इं श ू ल, प ा इमारत दि णािभमूखी पूवकडून खोली 
नं. २ (वांगी- ४१५३०३) 3501 4200 700

15 344/A वांगी ू इं श ू ल, उ रािभमूखी इमारत पूवकडून खोली नं. २ 
(वांगी- ४१५३०३) 4201 4533 333

4533

233

एकूण

एकूण
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4533

16 345 भाळवणी िज.प.शाळा भाळवणी दि णािभमुखी पि मेकडून खोली .१ 1 713 700

17 345/A भाळवणी
िज.प.शाळा भाळवणी उ र बाजू इमारत पि मेकडून खोली 

नं.४
714 1160 445

1145

18 346 िवटा
लोकनेते हनमंतराव पाटील ा.िव.मं.िवटा शाळा नं.२ व ४ शाळा 
नं.४ मधील पूव पि म लांबीची दि णािभमुखी इमारत पूवकडून 

खोली नं.२
1 720 700

19 346/A िवटा
लोकनेते हनमंतराव पाटील ा.िव.मं.िवटा शाळा नं.२ व ४ शाळा 
नं.४ मधील पूव पि म लांबीची दि णािभमुखी इमारत पूवकडून 

खोली नं.३
721 1452 700

20 346/B िवटा
लोकनेते हनमंतराव पाटील ा.िव.मं.िवटा शाळा नं.२ व ४ शाळा 
नं.४ मधील पूव पि म लांबीची दि णािभमुखी इमारत पूवकडून 

खोली नं.४
1453 2179 700

21 347 िवटा
लोकनेते हनमंतराव पाटील ा.िव.मं.िवटा शाळा नं.२ व ४ शाळा 

नं.2 मधील उ रेकडून पूवािभमुखी खोली .1
2180 2796 610

22 347/A िवटा
लोकनेते हनमंतराव पाटील ा.िव.मं.िवटा शाळा नं.२ व ४ शाळा 

नं.2 मधील उ रेकडून पूवािभमुखी खोली .2
2797 3113 317

3027
23 230 348 लगरे िज.प.शाळा लगरे नवीन इमारत उ र बाजू खोली नं.३ 1 273 268

268

24 229 349 खानापूर
िज.प.शाळा खानापूर सरकारी दवाखा ाजवळील पूवकडील 

खोली .१
1 632 628

628

25 217 350  खरसंुडी
 नवीन ाथमीक मुलांची शाळा खरसंुडी, उ तरेकडून खोली 

 2 1 303 303

303
26 351 आटपाडी तहिसल कायालय आटपाडी मु  य हॉल खोली . १ 1 549 549

27 351/A आटपाडी
तहिसल कायालय आटपाडी तहिसलदार यांचे चबर खोली . 

२ 550 1205 656

1205

28 216 352  िदघची
 िदघची हाय ू ल िदघंची ,   पुविभमूखी उ तरेकडून खोली     

     3 1 403 403

403

29 221 353 शेगांव
ाथिमक मुलामुलीचंी शाळा वाळे खंडी रोड, शेगांव पूवकडून 

खोली नं. २ 1 437 437

एकूण

एकूण

एकूण

215

एकूण

एकूण

232

एकूण
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एकूण

एकूण
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437

30 220 354 माड  याळ
िज ा प रषद क ड शाळा माड ाळ ॅबची इमारत 

पूवािभमुखी खोली 1 291 291

291

31 223 355 उमदी
िज ा प रषद ाथिमक क ड शाळा नं.४ उ  तारािभमुख 

पूवकडून खोली नं. २ 1 338 338

338

32 222 356 संख
िज ा प रषद ाथिमक क ड मुलांची शाळा संख 

दि णािभमुख खोली 1 276 276

276

33 219 357 जत
मराठा मंदीर ी रामराव िव ा मंदीर हाय ू ल आिण ु. 

कॉलेज जत नवीन इमारत पूवककडून उ रािभमुखी खोली नं. 
२

1 482 482

34 219 357/A जत
मराठा मंदीर ी रामराव िव ा मंदीर हाय ू ल आिण ु. 

कॉलेज जत नवीन इमारत पूवककडून उ रािभमुखी खोली नं. 
३

483 1119 637

1119

35 218 358 डफळापूर
िज ा प रषद ाथिमक मुलीचंी शाळा नवीन इमारत 

उ रेकडून खोली नं. १ 1 252 251

251

36 226 359 कुची
ाथिमक मुलांची शाळा कुची दि णेकडील नवीन इमारत 

पूवकडून खोली नं.२ 1 498 498

498

37 360 कवठेमहांकाळ
िज ा प रषद ाथिमक मराठी मुलांची शाळा नं.१ 

कवठेमहांकाळ दि णो र चालीची इमारत,पूवािभमुखी 
दि णेकडून खोली नं.१

1 700 700

38 361 कवठेमहांकाळ
िज. प. शाळा नं.२ कवठेमहांकाळ पूव-पि म चालीची 

दि णिभमुखी इमारत पि मेकडून खोली नं. २ 701 1432 732

1432

39 362 देिशंग
िज ा प रषद ाथिमक मुलांची शाळा नं.१ पूवकडून खोली 

नं.२ दि णािभमुखी खोली 1 700 700

40 362/A देिशंग
िज ा प रषद ाथिमक मुलाची शाळा नं.१पूवकडून खोली 

नं.७ उ राभीमुखी खोली 701 1039 339

1039

41 251 363 सावळज
िज.प. ाथिमक शाळा  1 पूवािभमुखी दि णेकडून खोली  

1 383 383

एकूण

एकूण

224

एकूण

एकूण

एकूण

225

एकूण

एकूण

एकूण

एकूण

41 251 363 सावळज
िज.प. ाथिमक शाळा  1 पूवािभमुखी दि णेकडून खोली  

1 1 383 383

383

42 249 364 मणेराजूरी
िज.प. ाथिमक शाळा  1 पि मेकडून पूवािभमुखी खोली  

 1 1 430 430

430

43 253 365 िवसापूर
िज. प. ाथिमक शाळा  1 पूवािभमुखी उ रेकडून खोली  

1 1 752 752

752

44 366 तासगाव
छ पती ी िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय शाळा . 7 

पूव पि म िज ा लगतची दि णािभमुखी खोली . 1 1 700 700

45 366/A तासगाव
छ पती ी िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय शाळा . 7 
दि ण उ र कायालया ा शेजारील पि मािभमुखी खोली . 

2
701 1400 700

46 366/B तासगाव
छ पती ी िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय शाळा . 7 

दि ण उ र पि मािभमुखी खोली . 3 1401 1744 344

1744

47 254 367 येळावी
िज. प. ाथिमक शाळा  1 दि णेकडून पूवािभमुखी खोली 

 1 1 599 599

599

48 368 िभलवडी
सेकंडरी ू ल ुिनअर कॉलेज िभलवडी उ रािभमूखी 

इमारती मधील पि मेकडून खोली नं 1
1 714 700

49 368/A िभलवडी
सेकंडरी ू ल ुिनअर कॉलेज िभलवडी उ रािभमूखी 

इमारती मधील पि मेकडून खोली नं 2
715 1421 700

50 369 िभलवडी
खाजगी मराठी ाथिमक शाळा, िभलवडी पि मािभमुखी 

इमारतमधील दि णेकडून खोली नं. 2
1422 2124 700

51 369/A िभलवडी
खाजगी मराठी ाथिमक शाळा, िभलवडी पि मािभमुखी 

इमारतमधील दि णेकडून खोली नं. 3
2125 2824 700

52 369/B िभलवडी
खाजगी मराठी ाथिमक शाळा, िभलवडी पूवािभमुखी 
इमारतमधील दि णेकडील उ रािभमुखी खोली नं. 1

2825 3524 700

53 369/c िभलवडी
खाजगी मराठी ाथिमक शाळा, िभलवडी पूवािभमुखी 

इमारतमधील दि णेकडील पूवािभमुखी खोली नं. 2
3525 3949 425

3925

54 370 पलूस
ाथिमक मराठी मुलीचंी शाळा नं 2 प ीमािभमुखी इमारती 

मधील  दि णेकडून  खोली नं.  1
1 701 700

248

एकूण

एकूण

एकूण
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एकूण

एकूण

एकूण
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55 370/A पलूस
ाथिमक मराठी मुलीचंी शाळा नं 2 प ीमािभमुखी इमारती 

मधील  दि णेकडून  खोली नं.  2
702 1402 700

56 370/B पलूस
ाथिमक मराठी मुलीचंी शाळा नं 2 प ीमािभमुखी इमारती 

मधील  दि णेकडून  खोली नं.  3
1403 2107 700

57 370/C पलूस
ाथिमक मराठी मुलीचंी शाळा नं 2 प ीमािभमुखी इमारती 

मधील  दि णेकडून  खोली नं.  4
2108 2816 700

58 371 पलूस
िज प ाथिमक मराठी शाळा नं 3 पि मािभमूखी इमारती 

मधील दि णेकडून खोली नं 1
2817 3521 700

59 371/A पलूस
िज प ाथिमक मराठी शाळा नं 3 पि मािभमूखी इमारती 

मधील दि णेकडून खोली नं 2
3522 4222 700

60 371/B पलूस
िज प ाथिमक मराठी शाळा नं 3 पि मािभमूखी इमारती 

मधील दि णेकडून खोली नं 3
4223 4930 700

61 371/C पलूस
िज प ाथिमक मराठी शाळा नं 3 दि णािभमूखी इमारती 

मधील पूवकडून खोली नं 2
4931 5635 700

62 372 पलूस
िज प ाथिमक मराठी शाळा नं 1 दि णािभमूखी इमारती 

मधील पूवकडून खोली नं 2
5636 6342 700

63 372/B पलूस
िज प ाथिमक मराठी शाळा नं 1  दि णािभमूखी इमारती 

मधील पूवकडून खोली नं 5
6343 7045 700

64 373 पलूस
िज प ाथिमक मराठी शाळा नं 1  पूवािभमुखी इमारती 

मधील दि णेकडून खोली नं 3
7046 7747 700

65 373/A पलूस
िज प ाथिमक मराठी शाळा नं 1  पूवािभमुखी इमारती 

मधील दि णेकडून खोली नं 2
7748 8449 700

66 374 पलूस
पंडीत िव ू िदगंबर पलूसकर ब उददेशीय िश ण सं था 

दि णािभमूखी इमारत पूवकडून खोली नं 1
8450 9151 700

67 374/A पलूस
पंडीत िव ू िदगंबर पलूसकर ब उददेशीय िश ण सं था 

द णािभमूखी इमारत पूवकडून खोली नं 2
9152 9852 700

68 375 पलूस
पंडीत िव ू िदगंबर पलूसकर ब उददेशीय िश ण सं था 

पि मािभमूखी इमारत दि णेकडून खोली नं 1
9853 10554 700

69 375/A पलूस
पंडीत िव ू िदगंबर पलूसकर ब उददेशीय िश ण सं था 

िपि मािभमूखी इमारत दि णेकडून खोली नं 2
10555 11042 488

10988

70 376 ताकारी
िज. प. शाळा, ताकारी ेशन, पुवािभमुखी इमारत 

दि णेकडून खोली . 1
1 700 700

71 376/A ताकारी
िज. प. शाळा, ताकारी ेशन, पुवािभमुखी इमारत 

उ रेकडून खोली नं. 2
701 1400 700

72 377 ताकारी
अंगणावडी . 271, गणपती मंिदराजवळ ताकारी 

पूवािभमुखी खोली . 1
1401 1569 169

एकूण

एकूण

260

250

250

1569

73 378 वाळवा
िज.प. ा शाळा नंबर २, वाळवा  पूवपि म इमारत 

पि मेकडून खोली नंबर 2
1 702 700

74 378/A वाळवा
िज.प. ा शाळा नंबर २, वाळवा  पूवपि म इमारत 

पि मेकडून खोली नंबर 4
703 1404 700

75 378/B वाळवा
िज.प. ा.शा.नं.२ नवीन दि ण उ र इमारत दि णेकडून 

खोली . 1
1405 2107 700

76 379 वाळवा
िज.प.शाळा नं. 1, कोटभाग पूवािभमुखी इमारत, दि णेकडून 

खोली न. 1 2108 2810 700

77 379/A वाळवा
िज.प.शाळा नं. 1, कोटभाग पूवािभमुखी इमारत, उ  तरेकडून 

खोली न. 1 2811 3510 700

78 380 वाळवा
िज.प. शाळा नं. 1, पूव-पि म इमारत पूवकडून खोली नं. 1

3511 4210 700

79 380/A वाळवा
िज.प. शाळा नं. 1, पूव-पि म इमारत पि मेडून खोली नं. 1

4211 4712 502

4702

80 381 इ  लामपूर
इ ामपूर हाय ु ल व ुिनअर कॉलेज ऑफ साय ्, 
इ ामपूर, उ रािभमुखी इमारत पूवकडून खोली नं . 3

1 700 700

81 381/A इ  लामपूर
इ ामपूर हाय ु ल व ुिनअर कॉलेज ऑफ साय ्, 
इ ामपूर, उतरािभमुखी इमारत पूवकडून खोली नं.4

701 1400 700

82 381/B इ  लामपूर
इ ामपूर हाय ु नल व ुिनअर कॉलेज ऑफ साय  , 
इ ामपूर, पुवािभमुखी   इमारत दि णेकडून खोली . 2

1401 2101 700

83 381/C इ  लामपूर
इ ामपूर हाय ु ल व ुिनअर कॉलेज ऑफ साय  , 

इ ामपूर, उतरािभमुखी इमारत  पि मेकडून खोली नंबर  2
2102 2803 700

84 382 इ  लामपूर
आदश बालक मंिदर उ र बाजुची इमारत पि मेकडून खोली 

नं.३
2804 3503 700

85 382/A इ  लामपूर
आदश बालक मंिदर उ र बाजुची इमारत पि मेकडून खोली 

नं.५
3504 4116 613

4113

86 383 पेठ
िज ा प रषद क  शाळा नं. १ उ रािभमुखी इमारत 

पूवकडून खोली नं. १
1 702 700

87 383/A पेठ
िज ा प रषद क  शाळा नं. १ पूवािभमुखी इमारत 

उ रेकडून खोली नं. 3
703 1408 706

एकूण

259

एकूण

258

एकूण

262



पासून पयत

वगळणीस
ह एकूण 
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अ.
.

भागाचा 
मांक

मतदान 
क  
मांक

मतदान 
क ाचे नांव मतदान  क ाचा तपशील

मतदान क ाला 
जोडलेले मतदार 

(संबंिधत 
भागातील)

1406

88 384 कासेगाव
आझाद िवदयालय मु  उ रािभमुखी  इमारत पूवकडून 

खोली नं 1
1 705 700

89 384/A कासेगाव
आझाद िवदयालय मु  उ रािभमुखी  इमारत पि मेकडून 

खोली नं 3
706 1171 464

1164
90 247 385 िशरशी ी भैरवनाथ िव ालय, िशरशी पूवकडून खोली .५ , 1 113 113

113

91 244 386 चरण
िज.प. ाथिमक शाळा न. 1, चरण दि णािभमुखी इमारत 

पुवकडून खोली नं 2,
1 110 110

110

92 245 387 कोक ड िज.प शाळा कोक ड पूवािभमुख इमारत खोली  5, 1 241 241

241

93 388 िशराळा  यू इं श  कूल िशराळा उ रमुखी पूवकडून खोली नं- 17 1 707 700

94 388/A िशराळा  यू इं श  कूल िशराळा उ रमुखी पि मेकडून खोली नं- 19 708 1412 700

95 389 िशराळा  यू इं श  कूल िशराळा दि णमुखी पि मेकडून खोली नं- 5 1413 2042 630

96 389/A िशराळा  यू इं श  कूल िशराळा दि णमुखी पूवकडून खोली नं- 10 2043 2381 339

2369एकूण

एकूण

एकूण

एकूण

एकूण

246

एकूण

257



पासून पयत

वगळणीस
ह एकूण 
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अ.
.

भागाचा 
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क  
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(संबंिधत 
भागातील)

97 390 िचकुड
भारतमाता मा . व उ ु मा िमक िवदयालय, उ रािभमुखी 

खोली 2
1 700 700

98 390/A िचकुड
भारतमाता मा िमक व उ  मा िमक िव ालय पूवािभमुखी 

उ रेकडील खो नं. 1
701 1416 716

1416

99 391 येलूर
िज ा प रषद मराठी शाळा माळावरील पि मािभमुखी 

इमारत उ रेकडून खोली नं-1
1 700 700

100 391/A येलुर
िज ा प रषद मराठी शाळा माळावरील पि मािभमुखी 

इमारत उ   रािभमुखी खोली नं-4
701 1001 301

1001

101 392 आ  टा
ु इं ीश ु ल फॉर ग , पूवािभमुखी इमारत दि णेकडून 

खोली नं. 4
1 700 700

102 392/A आ  टा
ु इं ीश ु ल फॉर ग , दि णािभमुखी इमारत 

पि मेकडून खोली नं. 1
701 1127 427

1127

103 393 कसबे िड ज
िज.प. ाथिमक मराठी मुलांची शाळा . 01 उ र बाजूची 

इमारत पूवकडून खोली . 02
1 705 700

104 393/A कसबे िड ज
िज.प. ाथिमक मराठी मुलांची शाळा . 01 उ र बाजूची 

इमारत पूवकडून खोली . 04
706 1478 773

1473

105 394 कूपवाड
ाथिमक मराठी मुले शाळा मांक १ उदू शाळे जवळील 

खोली . 01कुपवाड 1 700 700

106 395 बुधगाव
ाथिमक मराठी मुले शाळा मांक १ ब इमारत 

पूवािभमुख खोली 01
701 1245 544

107 395/A बुधगांव
बुधगांव हाय ू ल बुधगांव बाहेरील पूव बाजूची पि माभुखी 

खोली नं. 01
1246 1789 544

1788

108 396 कवलापूर
िज.प. ाथिमक मराठी शाळा . 01 नवीन इमारत खोली . 

02
1 703 700

109 396/A कवलापूर
िज.प. ाथिमक मराठी शाळा . 01 नवीन इमारत खोली . 

03
704 1403 700

1400

110 397 सांगली ( शहर)
ीमती,मथुबाई गरवारे ग  कॉलेज, िशवाजी मंडई जवळ, 

पूवािभमुख उ रेकडून खोली .1
1 702 700

111 397/A सांगली ( शहर)
ीमती,मथुबाई गरवारे ग  कॉलेज, िशवाजी मंडई जवळ, 

पूवािभमुख उ रेकडून खोली .2
703 1407 700

एकूण

एकूण

236

एकूण

235

एकूण

237

एकूण

255

एकूण

261

256

111 397/A पूवािभमुख उ रेकडून खोली .2

112 397/B सांगली ( शहर)
ीमती,मथुबाई गरवारे ग  कॉलेज, िशवाजी मंडई जवळ, 

पूवािभमुख उ रेकडून खोली .3
1408 2111 700

113 397/C सांगली ( शहर)
ीमती,मथुबाई गरवारे ग  कॉलेज, िशवाजी मंडई जवळ, 

उ रािभमुख पि मेकडील खोली .1
2112 2811 700

114 398 सांगली ( शहर)
सौ.क.भा.दामाणी हाय ू ल दाि णािभमुखी पूवकडून खोली 

. 02
2812 3511 700

115 398/A सांगली ( शहर)
सौ.क.भा.दामाणी हाय ू ल दाि णािभमुखी पूवकडून खोली 

. 03
3512 4213 700

116 398/B सांगली ( शहर)
सौ.क.भा.दामाणी हाय ू ल दाि णािभमुखी पूवकडून खोली 

. 04
4214 4913 700

117 399 सांगली ( शहर)
कै. शेठ ी िश. पु. कोठारी गुजराथी िव ालय दि णािभमुखी 

पि मेकडून खोली नं. २ 4914 5613 700

118 399/A सांगली ( शहर)
कै. शेठ ी िश. पु. कोठारी गुजराथी िव ालय दि णािभमुखी 

पि मेकडून खोली नं. ३ 5614 6164 551

6151
119 400 सांगली ( शहर) जी. आर. पुरोिहत क ा शाळा क  मांक 8 सांगली 1 708 700

120 400/A सांगली ( शहर) जी. आर. पुरोिहत क ा शाळा क  मांक 9 सांगली 709 1411 700

121 400/B सांगली ( शहर) जी. आर. पुरोिहत क ा शाळा क  मांक 10 सांगली 1412 2111 700

122 401 सांगली ( शहर)
शांतीिनकेतन िव ामंिदर उ रेकडून खोली . 03 पंचशील 

नगर सांगली 2112 2811 700

123 401/A सांगली ( शहर)
शांतीिनकेतन िव ामंिदर उ रेकडून खोली . 06 पंचशील 

नगर सांगली 2812 3511 700

124 401/B सांगली ( शहर)
शांतीिनकेतन िव ामंिदर उ रेकडून खोली . 07 पंचशील 

नगर सांगली 3512 4213 700

125 402 सांगली ( शहर) िसटी हाय ू ल, सांगली उ रेकडून पि मािभमुखी खोली नं. ३ 4214 4969 756

126 402/A सांगली ( शहर) िसटी हाय ू ल, सांगली उ रेकडून पि मािभमुखी खोली नं. ४ 4970 5725 756

5712
127 403 सांगली ( ामीण) डॉ. बापट बाळ िश ण मंिदर खोली . 01 1 707 700

128 403/A सांगली ( ामीण)) डॉ. बापट बाळ िश ण मंिदर खोली . 02 708 1407 700

129 404 सांगली ( ामीण)
एम. के. आठवले िवनयमंिदर, सांगली, पूवािभमुखी इमारत 

दि णेकडून खोली . 04
1408 2178 769

2169

130 405 िमरज (शहर)
िमरज हाय ू ल नवीन इमारत .1 दि णाभामुखी 

पि मेकडून  खोली . 01
1 710 700

एकूण

एकूण
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एकूण

242

241

241

241
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131 405/A िमरज (शहर)
िमरज हाय ू ल उ र बाजूची नवीन इमारत पूवकडून 

दि णाभामुखी खोली . 02
711 1417 700

132 405/B िमरज (शहर)
िमरज हाय ू ल नवीन इमारत .1 दि णाभामुखी 

पि मेकडून  खोली . 03
1418 2134 700

133 406 िमरज (शहर)
डॉ.बापुजी साळंुखे महािव ालय दि णेकडील जुनी इमारत, 

पूवकडून  उ रािभमुखी खोली . 04 2135 2840 700

134 406/A िमरज (शहर)
डॉ.बापुजी साळंुखे महािव ालय पुवाभीमुखी जुनी इमारत 

उ रेकडून खोली . 02
2841 3540 700

135 406/B िमरज (शहर)
डॉ.बापुजी साळंुखे महािव ालय पुवाभीमुखी जुनी इमारत 

उ रेकडून खोली . 04 3541 4240 700

136 407 िमरज (शहर)
ुिबली क ा शाळा ेज ा पूवकडील दि णाभीमुखी 

पि मेकडून  खोली नं.१ 4241 4812 572

137 407/A िमरज (शहर)
ुिबली क ा शाळा ेज ा पूवकडील दि णाभीमुखी 

पूवकडून खोली नं.२ 4813 5384 572

5344

138 408 िमरज ( ामीण)
आदश िश ण मंिदर ऑिफस लगतची पि मािभमुखी 

उ रेकडून खोली .02 1 708 700

139 408/A िमरज ( ामीण)
आदश िश ण मंिदर ऑिफस लगतची दि णािभमुखी 

पूवकडून खोली .01 709 1129 421

1121

140 409 मालगांव
िज.प. ाथिमक शाळा नं. 01 पूवकडील इमारत पि मेकडील 

खोली .04 1 701 700

141 409/A मालगाव
िज.प. ाथिमक शाळा नं. 01 पूवकडील इमारत पि मेकडील 

खोली .02 702 982 281

981

142 410 आरग
ाथिमक मुलीचंी  शाळा मांक 2 पि मेकडील उ रेकडील 

खोली .01 1 704 700

143 410/A आरग
ाथिमक मुलीचंी  शाळा मांक 2 पि मेकडील उ रेकडील 

खोली .02 705 986 282

982
87233

एकूण
िज  हयामधील सव मतदान क ावरील एकूण एकंदर मतदारांची सं  या

(एम.बी.बोरकर)

एकूण

234

एकूण

240

एकूण

239

238

(एम.बी.बोरकर)
उपिज  हा िनवडणूक अिधकारी

सांगली


